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Inleiding

Binnen het Regius College havo/vwo wordt jaarlijks gewerkt aan de uitvoering van het Strategische

Koersplan ‘Aandacht met resultaat’. Op schoolniveau wordt de vertaling van de verschillende

onderdelen jaarlijks opgenomen in het schoolplan (voorheen sectorplan).

Het schoolplan staat net als het vorige schooljaar in grote mate in het teken van het Nationaal

Programma Onderwijs (NPO). Op basis van de evaluatie van 2021-2022
1

continueren we in grote mate

de interventies die in dat schooljaar zijn ingezet.

Daarnaast werken we verder aan de ingezette ontwikkelingen m.b.t. de basisvaardigheden, determinatie

en capaciteitentesten, het praktijkgerichte programma op de havo, het onderwijs binnen Accent en de

hoogbegaafdheid.

De interventies en ontwikkelingen sluiten naadloos aan bij de centrale ambities uit de Regius Koers, te

weten:

1. We werken samen aan nog beter onderwijs;

2. We ontwikkelen ons als een netwerkorganisatie met als kenmerken ontmoeten, verbinden en leren;

3. We versterken ons professioneel vakmanschap;

4. We hebben de basis op orde;

5. We bieden maatwerk.

Wat gaan we doen in schooljaar 2022-2023: de keuzes

NPO

Al sinds 2016-2017 hebben we op diverse manieren gewerkt aan het vraagstuk hoe we de motivatie van

leerlingen kunnen verhogen. Bij het maken van keuzes van de menukaart van het NPO hebben we dan

ook gekeken naar de aansluiting op de motivatie van leerlingen.

Wij zetten in op: activiteiten gericht op het bijspijkeren van kennis en vaardigheden, activiteiten gericht

op het welbevinden van leerlingen, extra ondersteuning bij het “leren leren”, gerichte groepsverkleining

en extra ondersteuning in de klas bij Ne en Wi. Naast deze interventies zetten we in op: teambuilding en

ondersteuning van de teams.

Aandacht voor basisvaardigheden, determinatie en capaciteitentesten

Met veel input van de groep collega’s van Gemotiveerd Voor Onderwijs (GVO) hebben we gekeken hoe

we de toetsdruk bij leerlingen en docenten konden verminderen en tegelijkertijd wel een goed, of

wellicht zelfs beter, beeld van de leervorderingen van leerlingen konden krijgen. Hieruit kwam het

formatief werken naar voren.

Als we naar de opbrengsten hiervan kijken, zien we dat veel collega’s vaker formatief werken, maar dat

de toetsdruk hoog blijft. Cijfermatig is er de zorg voor met name het aantal zittenblijvers in het 3e en

4e leerjaar en dan vooral bij de havo-afdeling. Dit roept meerdere vragen op. Hoe determineren we in de

onderbouw? Wat toetsen we nou eigenlijk? Waarom toetsen we? Wat is de rol van motivatie? Zijn er

andere mogelijkheden om te bepalen of leerlingen op de goede plek zitten?

En last but not least: hoe weten leerlingen hoe ver ze van hun leerdoel afstaan? Met deze vragen in het

achterhoofd hebben we dit jaar de GVO groep opgeheven en gaan we met een bredere groep collega’s

werken aan onder andere de onderwerpen Aandacht voor de basisvaardigheden en Determinatie en

capaciteitentesten.

1
Evaluatie sectorplan 2021-2022
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Praktijkgerichte programma havo

Praktijkgerichte programma's voor de havo leveren een bijdrage aan de behoefte van havisten om ook

praktisch bezig te zijn en kunnen daarmee de motivatie van de havo leerlingen bevorderen. De

leerlingen gaan aan de slag met praktische en levensechte opdrachten voor externe opdrachtgevers. Dit

kan binnen en buiten de school. Het doel daarvan is de beroepsoriëntatie op hbo-niveau te stimuleren

en de aansluiting naar het vervolgonderwijs te verbeteren. Parallel daaraan willen we met een aantal

docenten uit verschillende vakgebieden onderzoeken of een praktijkvak op de havo een aanvulling is

voor onze school.

Accent

Accent is als apart aanbod in de onderbouw de laatste jaren behoorlijk gegroeid, waardoor het risico

ontstaat dat de oorspronkelijke uitgangspunten “verwateren”. Vandaar dat de uitgangspunten van

Accent dit jaar herijkt en indien nodig aangepast worden. Hierbij wordt aandacht besteed aan het

onderwijs in de leergebieden maar ook aan de zogenaamde monovakken binnen Accent.

Ondersteuning hoog- en meerbegaafde leerlingen
2

In maart 2022 hebben drie collega’s de RITHA-ECHA opleiding afgerond, als onderdeel van de

HB-subsidie om het onderwijs aan meer- en hoogbegaafden beter vorm te kunnen geven. Hierdoor is

een impuls gegeven aan het beleid voor meer- en hoogbegaafden en de professionalisering van

docenten. Dit schooljaar gaan we verder met invullen van het beleid voor meer- en hoogbegaafden en

de professionalisering van docenten.

Achtergronden en ambities: de activiteiten

NPO

We beschrijven eerst de bijstellingen met betrekking tot de Regius interventies van het NPO-programma.

Hierin is ook uitgebreide aandacht voor de basisvaardigheden.

- Extra interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

In de loop van het vorig schooljaar bleek uit de trendanalyses van de ondersteuners en mentoren dat er

extra interventies nodig waren op sociaal-emotioneel vlak om het welbevinden van leerlingen te

vergroten
3
. Het beeld van de ondersteuners en mentoren werd later in het jaar onderbouwd door de

corona gezondheidsmonitor jeugd 2021
4
.

Afgelopen schooljaar is voor het eerst de uitgebreide vragenlijst

Veiligheidsmonitor_leerlingen_2021-2022_WIL van Researchned
5

afgenomen.

Uit beide vragenlijsten blijkt dat we hoog scoren op de fysieke en sociale veiligheid. De leerlingen zijn

tevreden met hun mentoren, voelen zich veilig en gaan graag naar school. Het is voor leerlingen niet

altijd duidelijk wat er gedaan wordt tegen pesten. De ondersteuning besteedt dit jaar dan ook meer

aandacht aan de programma’s tegen pesten.

In de Corona periode heeft het Regius College Wilhelminalaan onder andere ingezet op

versterken van de ondersteuning door uitbreiding van de formatie. Binnen het mentoraat van de

bovenbouw zijn de lessen van Psieg toegevoegd aan het programma.

We verwijzen naar de evaluatie sectorplan 2021-2022 voor de beschrijving van de uitbreidingen van

ondersteuning op het welbevinden van de leerling. Hier beperken we ons tot de bijstellingen in het

schooljaar 2022-2023.

In augustus 2021 is een nieuwe medewerker leerlingbalie gestart. Op basis van de evaluatie van het

vorig schooljaar zien we dat de medewerker de ondersteuning van de leerlingbalie toegankelijk heeft

gemaakt door zichtbaar te zijn en intensiever met conciërges, begeleiders en docenten samen te werken

5
Uitkomst Veiligheidsmonitor_leerlingen_2021-2022_WIL

4
corona gezondheidsmonitor jeugd 2021.

3
Basis hiervoor is het document OSP-leerlingen 2021-2022. Vanwege de privacy is dit document niet

als bijlage bijgevoegd.

2
Opzet plan vervolg HB-beleid juni 2022
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en proactief te handelen. Er is meer gebruik gemaakt van deze vorm van begeleiding bij incidenten en

hulpvragen. In verband met de stijgende vraag en de positieve evaluatie van afgelopen schooljaar is de

formatie van de medewerker leerlingbalie uitgebreid met 0,1 FTE naar 1,0 FTE.

Dit schooljaar zal de begeleiding van kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben niet meer

in de vorm van de Plusklas gegeven worden. Door de fusie hebben we toegang gekregen tot een andere

vorm, te weten Playing for Succes. Net als bij de Plusklas krijgen leerlingen hulp en ondersteuning bij

het vergroten van hun zelfvertrouwen, motivatie, samenwerking en het creëren van een positiever

zelfbeeld.

Het verschil met de Plusklas is dat leerlingen in kleine groepjes begeleid worden aan de hand van

verschillende opdrachten die ze in het AFAS (AZ) stadion uitvoeren. De leerlingen kijken na 10 weken

terug op dat wat ze geleerd hebben en presenteren het geleerde aan hun ouders.

- Hossen

We beschikten al over diverse vormen van ondersteuning. Deze ondersteuning hebben we vanaf mei

2021 uitgebreid met de HOS-aula (Huiswerk Op School)
6
. Deze interventie is geïnspireerd op het aanbod

van veel particuliere ondersteuners die studenten kunnen leveren om maatwerk voor leerlingen te

verzorgen. Wij hebben dit idee aangepast door te gaan werken met oud-leerlingen, stagiaires en

docenten. De oud-leerlingen krijgen ook dit jaar weer instructie en intervisie van onze schoolopleiders.

Op basis van de evaluatie
7

zullen de studenten de leerlingen actiever benaderen om het vragen om hulp

laagdrempeliger te maken. De studenten zullen de secties actiever benaderen zodat er over en weer een

beter beeld ontstaat van de mogelijkheden.

Om meer rust te creëren, is het HOSsen verplaatst naar de mediatheek.

- Flexen

Meer dan ooit kwam uit de analyses in het kader van de NPO-gelden dat er maatwerk nodig is. Bij dat

maatwerk willen we uitgaan van de drieslag B-A-K. (Betekenisvolle lessen, Aandacht voor de individuele

leerling en Keuzevrijheid) omdat uit onderzoek blijkt dat deze drieslag de motivatie verhoogt. Vanuit die

gedachte kunnen leerlingen die sneller door de

stof gaan, ruimte in hun rooster creëren om aan een ander vak te werken in de HOS-aula. Dit flexibel

omgaan met het ingeplande uur voor een vak noemen we flexen.

De leerling kan na toestemming van de docent gaan werken aan een vak waar hij meer moeite mee

heeft of wellicht zelfs uitdagendere opdrachten voor een vak gaan doen waardoor hij gemotiveerd blijft.

7
Zie bijlage Samenvatting HOS-enquête en Overzicht antwoorden HOS (en flex)-enquêtes

6
Zie Studiehulp op het Regius College
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NPO interventies 22-23

NPO gelden → extra ingrepen om achterstand weg te werken.

Interventies Regius havo/vwo Wat willen we

bereiken

B. Effectievere inzet

van onderwijs om

kennis en

vaardigheden bij te

spijkeren:

-één-op-één

begeleiding

-leren van

medeleerlingen

Intensiveren vakhulp en verbinding maken met

HuiswerkOpSchool (HOS), flexen

Expliciete aandacht

voor vakhulp en het

huiswerkproces

draagt bij aan meer

grip op en meer

verantwoordelijkheid

voor het eigen leren

C.

Sociaal-emotionele

en fysieke

ontwikkeling van

leerlingen;

Interventies gericht

op het welbevinden

van leerlingen

● Extra ondersteuning in het ondersteuningspunt

(OSP)

●Uitbreiding leerlingbalie (voor 22-23)

● Playback - theatervoorstellingen HOT SPOT 3e klas.

Oudervoorstelling over gebruik alcohol/ drugs en

groepsdruk.

●Theatervoorstellingen Alles Goed leerjaar 2

●Uitbreiding formatie schoolpsycholoog

● Invoering mentorprogramma Psieg in bovenbouw

●Werkweek om sociale contact te vergroten met

daarin een cultureel en sportief programma. In de

onderbouw teambuildingsdagen en gesprekken

aan het begin van het schooljaar

Stijging welbevinden

van leerlingen

D. Ontwikkeling

van de executieve

functies van

leerlingen:

metacognitie en

zelfregulerend

leren

Extra ondersteuning “leren leren” door OSP Motivatie van

leerlingen positief

beïnvloeden

E. (Extra) inzet van

personeel en

ondersteuning:

Klassenverkleining

●Gerichte groepsverkleining, met name jaarlagen

(3h en 4h), struikelvakken

● Extra ondersteuning in de les Nederlands en

wiskunde

Bijwerken van de

leerachterstand,

aansluiting

F. Faciliteiten en

randvoorwaarden

●Her- of bijstellen van teambinding. Tijd maken voor

ontmoeting (personeelsactiviteiten)

● extra formatie teamleiders (0,3 fte) voor extra

werkzaamheden

Gemotiveerd en

betrokken blijven
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Aandacht voor basisvaardigheden, determinatie en capaciteitentesten

Aandacht voor de basisvaardigheden

Aandacht voor de basisvaardigheden vullen we op verschillende gebieden in. Deels lopen deze

interventies al binnen het NPO-programma en zullen we dit uitbreiden, daarnaast zijn enkele onderdelen

dit jaar actief opgestart.

- Extra ondersteuning Nederlands

Ook dit schooljaar is er voor het vak Nederlands formatie vrij gemaakt voor een extra docent in de klas,

waardoor leerlingen met achterstanden beter ondersteund kunnen worden. De extra ondersteuning

vindt in de eerste helft van het jaar plaats in leerjaar 2 en in de tweede helft van het jaar in leerjaar 1.

Daarnaast worden leerlingen gescreend in het kader van het taalbeleid
8
; Indien nodig volgt extra

ondersteuning.

In 3 havo hebben de leerlingen bovendien een taal/reken uur in hun rooster, waarbij zij een half jaar

extra rekenondersteuning krijgen en een half jaar extra taalondersteuning.

Nieuw zijn de plannen met betrekking tot leesvaardigheid. Bij alle vakken wordt er een groot beroep

gedaan op de leesvaardigheid van de leerlingen. Tegelijkertijd zien we dat leerlingen meer en meer

moeite hebben met het lezen van teksten. De sectie Nederlands heeft daarom het initiatief genomen

voor een plan ter verbetering van de leesvaardigheid
9

bij alle vakken.

Het plan is ontstaan doordat steeds duidelijker wordt dat begrijpend lezen niet alleen van belang is bij

de vakken die traditioneel veel taal gebruiken. Inmiddels is het belang hiervan ook duidelijk bij de

bètavakken, met contextrijke talige opdrachten in zowel het lesmateriaal als de examens. Een aantal

collega’s wil over de taalvakken heen meer aandacht vragen voor begrijpend lezen en taalgericht

vakonderwijs om zo te komen tot een verbetering van de taalvaardigheden.

- Extra ondersteuning wiskunde

Ook dit schooljaar is er voor het vak wiskunde formatie vrijgemaakt voor een extra docent in de klas,

waardoor leerlingen met achterstanden beter ondersteund kunnen worden. De extra ondersteuning

vindt in de eerste helft van het jaar plaats in leerjaar 2, in de tweede helft van het jaar in leerjaar 1.

Daarnaast wordt bij wiskunde op basis van de informatie uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool

gekeken welke leerlingen extra aandacht behoeven. Ook is er in de brugklas een schooleigen rekentoets

afgenomen ter vervanging van de lesmethode “Got it”. Op basis van deze gegevens hebben de

leerlingen die dat nodig hadden extra ondersteuning gekregen.

In 3 havo hebben de leerlingen een taal/reken uur in hun rooster, waarbij zij een half jaar extra

rekenondersteuning krijgen en een half jaar extra taalondersteuning.

- Burgerschap

Wij kiezen er als school voor om dit vak niet apart aan te bieden, maar geïntegreerd bij verschillende

vakken. Periodiek inventariseren we bij de verschillende vakken hoe zij de doelen in hun vaklessen

onderbrengen. Afgelopen jaar heeft deze actualisering plaatsgevonden. Bij het bespreken van dit

document in de vergadering van sectievoorzitters bleek dat een aantal vakken - voornamelijk

bèta-vakken - niet benaderd is, maar wel een bijdrage aan burgerschap leveren. Er is een tijdsplanning

gemaakt voor het verder uitwerken van burgerschap voor 2022-2023.

- Digitale geletterdheid

Op het moment van schrijven van dit sectorplan bestaat er geen beleid op het gebied van digitale

geletterdheid. Dit jaar zal dan ook in het teken staan van het bundelen van de al aanwezige kennis over

informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Ook worden diverse bijeenkomsten

op dit gebied bezocht. Op deze manier moet er aan het einde van het schooljaar een beleidsplan

digitale geletterdheid liggen.

9
Zie Plan leesvaardigheid Nederlands

8
Zie Beleidsplan Taalverrijking en Evaluatie cijfers Taal 2021-2022
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Determinatie en capaciteitentesten

- Minder toetsen en toch een beter beeld van de leerling ofwel: Hoe kunnen we goed

determineren met welke capaciteitentesten?

We zijn het formatief toetsen gaan verkennen om te kijken hoe we een beter beeld van de leerlingen

kunnen krijgen zonder (nog meer) summatief te toetsen. Toch blijft het lastig om te determineren

zonder summatieve toetsen. Dit schooljaar start een traject waarin een bredere groep docenten het

stokje overneemt van GVO. Zij gaan hun kennis en vaardigheden op het gebied van determinatie

verrijken. Tevens onderzoeken zij hoe capaciteitentesten een bijdrage kunnen leveren aan betere

determinatie en hogere motivatie. De expliciete opdracht die hier aan vast hangt, is dat we beter gaan

determineren maar met minder summatief toetsen.

Om dit traject te bewerkstelligen zijn er subsidies aangevraagd die in combinatie worden benut om de

kwaliteit van de determinatie in de havo-vwo klassen te verbeteren. Een werkgroep gaat aan de slag met

dit thema. Beoogd resultaat is een werkwijze die in alle secties en uiteindelijk alle leerjaren kan worden

toegepast.

8



Aandacht voor de basisvaardigheden, determinatie en capaciteitentesten

Actie Regius H/V Wat willen we

bereiken

Basisvaardigheden

Verbeteren van de

vaardigheden van

leerlingen op het

vlak van taal,

burgerschap,

digitale

geletterdheid en

rekenen/wiskunde.

.

Taalvaardigheid:

Naast het bieden van extra ondersteuning heeft de sectie

Nederlands het initiatief genomen voor de invulling van

het leesonderwijs ter verbetering van de leesvaardigheid

bij alle vakken.

Rekenen/wiskunde: naast het bieden van extra

ondersteuning in leerjaar 1,2,3 wordt met de sectie het

rekenbewust vakonderwijs besproken.

Binnen het rekenbewust vakonderwijs wordt afgestemd

met en tussen vakdocenten van andere vakken (anders

dan wiskunde en rekenen) in hoeverre ook zij een

bijdrage kunnen leveren.

Burgerschap:

Richt zich op de democratische basiswaarden, het

ontwikkelen van sociale en maatschappelijke

competenties, omgaan met diversiteitsvraagstukken en

het inrichten van een democratische schoolcultuur. De

keuze is gemaakt om burgerschap niet apart aan te

bieden, maar geïntegreerd bij verschillende vakken. Alle

vakken leveren een bijdrage aan burgerschap en dit wordt

volgend jaar meegenomen in het bijgestelde plan en het

opstellen van een leerplan.

Digitale geletterdheid: Dit jaar zal dan in het teken staan

van het bundelen van de al aanwezige kennis over

informatievaardigheden, computational thinking en

mediawijsheid. Ook worden diverse bijeenkomsten op dit

gebied bezocht. Op deze manier moet er aan het einde

van het schooljaar een beleidsplan digitale geletterdheid

liggen.

Door middel van

vakoverstijgende

gesprekken en

monitoring goed

zicht krijgen op

de resultaten van

basisvaardigheid

en en effectieve

interventies

Determinatie en

capaciteitentesten

Minder toetsen en

toch een beter

beeld van de

leerling ofwel: “Hoe

kunnen we goed

determineren met

welke

capaciteitentesten?”

Hiervoor zijn

subsidies

toegekend.

Een werkgroep gaat de kennis en vaardigheden op het

gebied van determinatie verrijken. Tevens onderzoeken

zij hoe capaciteitentesten een bijdrage kunnen leveren

aan betere determinatie en hogere motivatie. De

expliciete opdracht die hier aan vast hangt, is dat we

beter gaan determineren maar met minder summatief

toetsen.

De kwaliteit van

de determinatie

in de havo-vwo

klassen

verbeteren

9



- PGP-havo: leidt een praktijkvak voor havo tot meer motivatie?

Landelijk is men bezig om een praktijkvak voor de havo te ontwikkelen onder de noemer PGP-havo.

Hiervoor wordt een kleine variant ontwikkeld (als onderdeel van het combinatiecijfer) en een grote

variant (als apart vak, afgesloten met een schoolexamen). De basis van dit praktijkgerichte programma

bestaat uit algemene praktijkgerichte vaardigheden, systematisch werken en LOB en is voor alle

leerlingen hetzelfde. Om de leerlingen niet nog meer te belasten, hebben we ervoor gekozen om niet te

gaan werken met de kleine variant. Dit zou immers inhouden dat er nog een onderdeel in het

combinatiecijfer bij zou komen. De meerwaarde van de kleine variant is dan minimaal. In 2022-2023

wordt landelijk een start gemaakt met de ontwikkeling van de grote variant. Parallel daaraan willen we

met een aantal docenten uit verschillende vakgebieden onderzoeken of een praktijkvak op de havo een

aanvulling is voor onze school.

- Accent

Accent is gericht op actieve kennisverwerving en het delen hiervan met anderen. Het is van belang om

te leren in de context en om leren te zien als een sociaal proces. Hierbij is een rijke leeromgeving

onmisbaar. De rijke leeromgeving omvat verschillende werkvormen die bijdragen aan het leerproces

zoals bedoeld.

Accent is de laatste jaren behoorlijk gegroeid. Dit maakt dat er minder met een kernteam Accent wordt

gewerkt, waardoor het risico ontstaat dat de oorspronkelijke uitgangspunten en afgesproken

werkvormen verwateren. De focus van de ontwikkeling dit jaar ligt op het borgen van de uitgangspunten

van Accent en het ontwikkelen van een minimum voor de mate waarin deze uitgangspunten terugkomen

in iedere Accent-les. In de studiemiddag van 4 oktober jl. is gesproken over wat er moet gebeuren om

de door de collega’s vormgegeven werkvormen vast te houden en te borgen, zowel voor de

leergebieden als de monovakken. Met de input wordt een voorstel uitgewerkt.

- Meer- en hoogbegaafden

Binnen het Samenwerkingsverband is een signaleringslijst - de zogeheten “routekaart” - ontwikkeld voor

meer- en hoogbegaafden. Tevens is in schooljaar ‘21-’22 een pilot gestart met een tweede klas waarin

een aantal HB-leerlingen bij elkaar geplaatst zijn. De docenten die aan deze klas lesgaven, hebben

handvatten gekregen om hun lessen dusdanig in te richten dat ze zowel voor deze leerlingen als voor

de rest van de klas interessant zijn. De werkwijze is met deze groep collega’s geëvalueerd om te

bepalen wat men wil versterken en wat men wil behouden, om vervolgens ook deze kennis weer met

een grotere groep collega’s te kunnen delen.

10



PgP havo, Accent, meer- en hoogbegaafden

Actie Regius H/V Wat willen we

bereiken

Praktijkgericht

programma havo

(PgP)

Voor komend schooljaar willen we met een aantal

docenten uit verschillende vakgebieden het PgP

verder gaan invullen.

Keuze en invulling

praktijkgericht

programma havo,

zodat de motivatie

verhoogd wordt

Accent Accent is de laatste jaren behoorlijk gegroeid. Dit

maakt dat er minder met een kernteam Accent

wordt gewerkt, waardoor het risico ontstaat dat de

oorspronkelijke uitgangspunten en afgesproken

werkvormen verwateren. Hoe gaan we om met deze

risico’s en borgen we Accent voor onze leerlingen.

Het gaat erom dat

we blijven doen wat

we zeggen. En hoe

we Accent bewaken

en borgen

Meer- en

hoogbegaafden

In het schooljaar ‘21-’22 is een pilot gestart met een

2e klas waarin een aantal HB-leerlingen bij elkaar

geplaatst zijn. De docenten die aan deze klas

lesgeven hebben handvatten gekregen om hun

lessen dusdanig in te richten dat ze zowel voor

deze leerlingen als voor de rest van de klas

interessant zijn. De werkwijze is met deze groep

collega’s geëvalueerd om te bepalen wat men wil

versterken en wat men wil behouden, om

vervolgens ook deze kennis weer met een grotere

groep collega’s te kunnen delen.

Verder met invullen

van het beleid voor

en de

professionalisering

van docenten
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