
Jaarplan 2022-2023 vmbo-pro

In het jaarplan 2022-2023 zijn de interventies vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
verwerkt. Op basis van de evaluatie van het schoolplan 2021-2022 zetten we de interventies die in dat 
schooljaar zijn ingezet voort en passen waar nodig aan.

Wat gaan we doen in schooljaar 2022-2023

De activiteiten zijn ontwikkeld vanuit onze ambities uit de Regius Koers, te weten ambitie 1 (‘We

werken samen aan nog beter onderwijs’) en ambitie 5 (‘We bieden maatwerk’) .

Samen in de lerende cultuur

Om het leren van en met elkaar te verstevigen wordt er per 22-23 gewerkt binnen het vmbo-pro met

kleinere eenheden. Het samen leren gebeurt binnen het vmbo-pro op verschillende manieren. Op het

vmbo BK gebeurt dit met kernteams. Een kernteam is een groep docenten die zoveel mogelijk lesgeeft

aan een aantal klassen (in leerjaar 1,2) of aan klassen van een profiel.

Op vmbo tl en pro gebeurt het leren van en met elkaar dmv werkgroepen. De werkgroepen krijgen een

opdracht en koppelen op geplande team momenten de voortgang van de opdracht terug aan het team.

Het team stelt verhelderende vragen en geeft feedback. Opdrachten zijn:

Nieuwe leerweg, uitwerken leerlijnen/leerroutes, pre profileren. burgerschap, Cambridge Engels, Sterk

Techniek Onderwijs, Onderwijs Stad Schagen. Een uitwerking van deze thema’s is te vinden in de

teamplannen van vmbo tl, vmbo bk en pro.

Maatwerk

Per schooljaar 2021-2022 zijn alle brugklassen TL veranderd in TL/H brugklassen. De

ondersteuningsprogramma’s voor de leerlingen die doorstromen van TL naar de havo worden

voortgezet in de plusuren (maatwerkuren) bij de verschillende vakken. Ook de dakpanklas pro-vmbo

wordt gecontinueerd. Dit schooljaar worden de leerlijnen verder uitgewerkt, zie verder teamplan pro.

Het vervroegd examen/examen op een hoger niveau Engels wordt uitgewerkt binnen het vmbo. Er

wordt een programma Cambridge ontwikkeld en per begin 2023 start een aanbod op het MBO voor

leerlingen 4tl die vervroegd examen hebben gedaan. Ook leerlingen die versneld door het programma

gaan (bijv. door het pre profileren in lrjr 2) krijgen het aanbod per begin 2023 op het MBO.

Het ontwikkelen van maatwerk intensief gericht op basisvaardigheden wordt verder ontwikkeld naast

het uitdagende aanbod van maatwerk plus.

Interventies gericht op het welbevinden , executieve vaardigheden en cognitie

In de loop van het vorig schooljaar bleek uit de groeps/klassenbesprekingen en uit de vragenlijsten 
die afgenomen zijn dat er extra interventies nodig waren om sociaal-emotioneel vlak om het 
welbevinden van leerlingen te vergroten.

Afgelopen schooljaar is naast de gezondheidsmonitor van de GGD voor eerst ook de uitgebreide 
vragenlijst Veiligheidsmonitor_leerlingen_2021-2022_vmbo van Researchnet  afgenomen.

Uit beide vragenlijsten blijkt dat we goed scoren op de fysieke en sociale veiligheid. De leerlingen zijn 
tevreden met hun mentoren, voelen zich veilig en gaan graag naar school. De veiligheid op de 
bovenbouw vmbo bk blijft een aandachtspunt. Per augustus 2022 is om die reden de leerlingbalie op 
locatie Hofstraat gestart. Tevens is het doel van de kernteams (waarbij ook de ondersteuning aan de 
kernteams gekoppeld is) om door middel van korte lijnen dichter om de leerlingen heen te staan en 
hierdoor bij te dragen aan de veiligheid .

Vanuit de veiligheidsmonitor blijkt dat het voor leerlingen niet altijd duidelijk is wat er gedaan wordt 
bij ongewenst gedrag als pesten of spijbelen. De ondersteuning is door de uitbreiding van de 
leerlingbalies op alle locaties meer zichtbaar voor leerlingen. De ondersteuning is met name gericht op 
de eerste lijn, in de klassen. Er is een werkgroep verzuim opgericht om de verbeterpunten mbt 
verzuim aan te pakken. Daarnaast is er een werkgroep burgerschap met de opdracht om de doelen 
van burgerschap uit te werken met daarbij een concrete aanpak.

We verwijzen naar de evaluatie schoolplan 2022-2023 en naar de bijlage NPO werkplan 22-23 RC 
vmbo-pro voor een verdere uitwerking van de interventies.



Geplande Regius interventies in  het schoolplan  22-23
De interventies staan beschreven in het NPO werkplan vmbo-pro 22-23. Hieronder zijn de bijstellingen 
ten aanzien van 21-22 samengevat.

Menukaart NPO Regius Interventie

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)

● GGD inzet voor voorlichting leerjaar 3,4

jongens VBK

● Uitbreiding kennismakingsdagen voor

leerjaar 1-4, kennismakingskamp en

programma werkweek om sociale contact

te vergroten met daarin een cultureel en

sportief programma

D. Ontwikkeling van de executieve functies van

leerlingen: metacognitie en zelfregulerend leren

Extra ondersteuning “leren leren” door OSP,

ondersteuning gericht op de eerste lijn, in de klas

Inzet Plenda.

Aanpassing programma TOM: zie evaluatie TOM

evaluatie jaarplan.

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning:

Klassenverkleining

● Gerichte groepsverkleining klas 1 vmbo tl

F. Faciliteiten en randvoorwaarden ● Her- of bijstellen van teambinding. Tijd

maken voor ontmoeting (teamoverleggen,

werkgroepen, personeelsactiviteiten)

● extra formatie teamleiders (1,0) en oco

(0,1 fte) ivm extra werkzaamheden

examen en verbinding binnen team




