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VOORWOORD 
  

Dit is het schoolbeleidsplan van Berger Scholengemeenschap voor de periode 2015 – 2018. Het 

schoolplan wordt volgens wettelijk voorschrift één keer in de vier jaar gemaakt. Het schoolplan vormt 

de basis van de beleidscyclus van de Berger Scholengemeenschap. Het plan is gerelateerd aan het 

strategisch beleidsplan van de SOVON uit 2013, getiteld: ‘samen betere prestaties’. Het plan geeft een 

schoolspecifieke uitwerking aan de strategische doelen die door de SOVON zijn geformuleerd en aan 

de doelen die zijn vastgelegd in het sectorakkoord VO. 

 

In het schoolplan staan de missie en de visie van de school verwoord. Het schoolplan geeft op 

hoofdlijnen aan welke resultaten de school de komende vier jaar wil bereiken. In de jaarlijkse 

activiteitenplannen worden de actiepunten concreet uitgewerkt. 

Dit schoolplan is een logisch vervolg op het vorige schoolplan. Het oude schoolplan 2010 - 2014 

schoolplan is op een studiemiddag geëvalueerd met alle personeel en de aandachtspunten zijn 

verwerkt in dit nieuwe plan. Ook hebben we de verschillende klankbordgroepen om een inbreng 

gevraagd. Het concept van dit schoolplan is kritisch bekeken en waar nodig aangevuld door 

personeelsleden. Op 6 oktober is het concept besproken met de MR en op 24 november 2014 heeft de 

MR unaniem instemming verleend.  

 

De school heeft de laatste jaren een goede kwaliteit en naam weten te realiseren. Dat willen we met dit 

schoolplan borgen en waar mogelijk willen we dingen nòg beter doen. We streven er daarbij naar onze 

doelstellingen zo concreet mogelijk te formuleren. We kunnen dan volgen of de doelen ook werkelijk 

bereikt worden en zo is dit schoolplan een belangrijk kwaliteitsinstrument met interne en externe 

reikwijdte.  Extern omdat we aan onze omgeving willen laten zien waar we aan werken en daarover met 

die omgeving in gesprek willen blijven. Intern omdat we de belangrijkste denkbeelden op de 

verschillende beleidsterreinen inzichtelijk willen maken en zo een kader willen geven voor ieders 

werken. Hierbij zijn draagvlak en betrokkenheid essentieel.  

 

We zijn er van overtuigd dat het ons zal lukken ook de doelen in dit nieuwe schoolplan te realiseren, 

omdat we geloven in de kwaliteiten en capaciteiten van het personeel en de leerlingen van de school. 

 

 

Elly Kamminga 

Rector  
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HOOFDSTUK 1. ALGEMENE SCHOOLGEGEVENS 

 

- De Berger Scholengemeenschap is een scholengemeenschap voor atheneum,  havo, mavo in 

Bergen, gelegen aan de rand van het Bergerbos. 

 

Berger Scholengemeenschap 

Rondelaan 34 

1861 ED Bergen 

Tel. 072-589 41 18 

Fax 072-581 25 91 

Email: info@berger-sg.nl Home page: www.berger-sg.nl 

 

- Het bevoegd gezag is: 

 

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) 

Postbus 9081 

1800 GB Alkmaar 

Tel. 072-5671067 

Fax 072-5671050 

Email: info@sovon.nu  Homepage: www.sovon.nu 

 

 

Onder ditzelfde bevoegd gezag vallen nog 7 scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in 

Alkmaar, Heerhugowaard en Wieringerwerf. 

 

 De schoolleiding bestaat uit: 

 

Mw. E.M.Kamminga MEM, rector, 

Dhr. Ir J.G.W.Borsboom, plv. rector en secretaris van het examen, 

Mw. R.M.A.T. IJpelaan, afdelingsleider brugklassen en mavo, 

Mw. drs. N. Romp, afdelingsleider havo. 

Dhr. drs.J.J.Mijnheer, afdelingsleider atheneum 

 

- Het aantal leerlingen in 14/15  bedraagt  963 (teldatum 1-10-14). 

Het aantal medewerkers in 14/15 bedraagt 106 

 

- De Berger Scholengemeenschap is een kleinschalige school waar we creativiteit en inspiratie 

stimuleren en veel aandacht besteden aan kunst en cultuur. De kwaliteitskaart van de school is 

goed op orde. Ongeveer de helft van de leerlingen komt uit de gemeente Bergen. De overige 

leerlingen komen vooral uit de nabije, maar ook uit de verre omgeving.  

 

Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren steeds gestegen tegen de demografische trend in. 

De school verwacht echter de komende jaren krimp op basis van demografische gegevens. 

mailto:info@berger-sg.nl
http://www.berger-sg.nl/
mailto:info@sovon.nu
http://www.sovon.nl/
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HOOFDSTUK 2. MISSIE EN VISIE  

2.1 Missie 

De missie omschrijft de grondslagen van een organisatie. De missie is vastgesteld door het Algemeen 

Bestuur van de Stichting op 12 oktober 2001. Samengevat luidt deze: 

 

Het onderwijs van onze Stichting wordt gekenmerkt door algemene toegankelijkheid, diversiteit 

en kwaliteit. Samen met het tonen van respect in de omgang met elkaar vormt dit de basis voor 

betrokkenheid en wederzijds begrip. Wij respecteren verschillen in levensbeschouwelijke, 

culturele en sociale achtergrond, alsmede seksuele geaardheid. 

 

De missie is vertaald naar de volgende vijf bovenschoolse kaders:  

 

- het onderwijs heeft een dubbele taakstelling van kennisoverdracht en van vorming in waarden 

en normen, waarbij verschillen in levensbeschouwelijke, culturele en sociale achtergrond 

alsmede seksuele geaardheid gerespecteerd worden 

- de scholen moeten zich actief profileren waardoor zij zullen verschillen in onderwijsaanbod, 

visie, pedagogisch-didactisch klimaat en activiteiten teneinde tegemoet te komen aan de 

behoefte van zoveel mogelijk leerlingen 

- elke leerling krijgt door de breedte van het onderwijsaanbod en de hoge kwaliteit van het 

onderwijs de garantie om zich te ontwikkelen en om optimale leerresultaten te behalen 

- de scholen bieden de garantie tezamen voldoende openbaar voortgezet onderwijs in de regio 

in stand te houden en voeren derhalve een beleid waardoor dit gerealiseerd kan worden 

- de scholen dragen zorg voor een efficiënte inzet van de beschikbare middelen en een 

transparante verantwoording daarvan. 

 

Met deze missie, aangevuld met de bovenschoolse kaders, is duidelijk geworden waar we voor staan.  

2.2 Visie Berger Scholengemeenschap 

Deze onderwijsvisie geeft een toekomstbeeld  waar we samen voor staan en bewust aan werken. 

 

De kunst van het leren 

 

De Berger Scholengemeenschap (BSG) 

 stimuleert leerlingen en personeel om hun talenten maximaal te benutten. 

 bevordert creativiteit en kunstbeleving.  

 zorgt voor een grote onderwijskwaliteit wat blijkt uit goede eindexamenresultaten. 

 leert leerlingen het anders zijn van de ander als welkome aanvulling op hen zelf te zien 

2.3 Kernwaarden 

Om vorm te geven aan de missie en de visie werkt de school bewust aan de ontwikkeling van de 

volgende kernwaarden.  Deze zullen dan ook terugkomen in alle verdere plannen. 

   

 Creativiteit 

Creativiteit staat centraal op de BSG en docenten integreren dit zowel binnen alle vakken als 

binnen de vakoverstijgende activiteiten. Hierdoor leert de leerling allerlei vraagstukken creatief 

op te lossen; de leerling leert verbanden te zien, onderzoeken en oplossingsgericht te denken. 

Ook leert de leerling op een communicatief vaardige wijze samen te werken en te presenteren.  

In de overlegstructuur en bij de ontwikkeling van het onderwijs past het personeel dezelfde 

creatieve vaardigheden toe en spreekt elkaar hierop aan.   

 

 Kwaliteit 

De BSG biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat blijkt uit de examenresultaten en het 

goede rendement. Docenten houden rekening met de verschillende leerstijlen van de leerling, 

zodat elke leerling op zijn eigen niveau wordt uitgedaagd.  Personeel en leerlingen 

onderschrijven het optimaal bieden van kansen, leveren hier een actieve bijdrage aan en 

dragen het uit. Inhoudelijk profileert de BSG zich als kunst- en cultuurschool waarin de 

onderzoekende houding wordt gestimuleerd. De onderzoekende houding maakt dat ook de 

exacte poot van de school sterk is. 

 

 Verantwoordelijkheid 

Leerlingen van de BSG leren als voorbereiding op de maatschappij geleidelijk aan zelfstandig te 

werken en krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces. Deze toenemende 

verantwoordelijkheid van leerlingen wordt ook zichtbaar in de lessituatie. Bij het aanbieden van 

de lesstof stimuleert de docent de leerlingen om zelf na te denken en initiatief te tonen. 
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Leerlingen krijgen een planning van de leerstof die houvast geeft voor het werktempo , over 

wat er van hen verwacht wordt en hoe zij zullen worden beoordeeld.  De docent is 

verantwoordelijk voor het onderwijs op de school en levert een bijdrage aan de ontwikkeling 

daarvan. Hij kent zijn leerlingen en weet waar zij mee bezig zijn. Daarnaast leert hij leerlingen 

goed om te gaan met het gebouw, het interieur en de omgeving. Hij heeft daarbij een 

voorbeeldfunctie en spreekt leerlingen en collega’s indien nodig aan. 

 

 Veiligheid 

De BSG is een veilige school in de breedste zin van het woord, gelegen in een prachtige 

omgeving waarbinnen het voor leerlingen en personeel prettig werken is. Men kent elkaar en 

werkt bewust aan saamhorigheid en een professionele cultuur. De school heeft huisregels die 

leerlingen en personeel naleven en waar men elkaar op aanspreekt.   De mentoren hebben een 

spilfunctie bij het stimuleren van een gevoel van veiligheid bij leerlingen. Er is een goede zorg- 

en begeleidingsstructuur, waardoor leerlingen de extra zorg krijgen die ze nodig hebben. 

2.4 Strategie 

De BSG heeft in de afgelopen schoolplan periode een stabiele kwaliteitskaart en uitstekende naam 

weten te realiseren. Dit laatste blijkt uit de het gestegen leerlingenaantal en de goede resultaten in de 

tevredenheidonderzoeken. In de nieuwe schoolplanperiode willen we deze goede kwaliteit en naam 

borgen.  

 

Blijvende prioriteit is de concurrentiepositie van de school. De school staat in een voedingsgebied met 

een demografische afname van het leerling-potentieel. Dit betekent dat de school steeds meer in staat 

zal moeten zijn om leerlingen die iets verder weg wonen te trekken. Heldere profilering, uitstekende 

onderwijskwaliteit en goede communicatie zijn dan ook essentieel voor het voortbestaan van de 

school.  

 

Creativiteit is bepalend voor het profiel van de school. Dit komt tot uitdrukking in de grote hoeveelheid 

creatieve vakken die we aanbieden. Door bezuinigingen van de overheid zijn de afgelopen jaren 

veranderingen doorgevoerd in de organisatie van deze vakken waardoor het ambitieniveau en werklast 

van het personeel onder druk staat. Speerpunt is de verkenning hoe we de vakken voor de toekomst zo 

kunnen organiseren dat we zowel het werkplezier als het profiel van de school waarborgen. Een tweede 

aandachtspunt blijft het borgen van het kunst- en cultuurprofiel in het totale aanbod van de school. 

 

Mogelijke krimp betekent ook zorgvuldige personeelsplanning in samenspraak met de overige 

Sovonscholen. Vanuit het sectorakkoord VO moet de school zich oriënteren op meer gepersonaliseerd 

leren. Dit kan ook helpen om bij krimp het brede aanbod voor de leerlingen zoveel mogelijk te borgen.  
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HOOFDSTUK 3. KWALITEITSBELEID  

3.1 Visie op kwaliteit 

Vanzelfsprekend wil de BSG een kwalitatief goede school zijn. Kwaliteit is de mate waarin de school 

erin slaagt haar doelstellingen te verwezenlijken. Concreet krijgt het begrip dus pas inhoud als er 

duidelijkheid is over de doelstellingen en over de normen die worden gehanteerd om te bepalen in 

welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd. Deze kwaliteit zoeken we zowel in de kwaliteit van de 

opbrengsten als in de kwaliteit van de processen en de tevredenheid van de betrokkenen daarover. 

Bronnen om opbrengsten te meten zijn: de resultaten van de leerlingen, de examenresultaten, de 

doorstroomgegevens en het oordeel van de inspectie.  Belangrijkste bronnen om de tevredenheid over 

de processen binnen de school te meten zijn vergaderingen van en met verschillende geledingen en de 

gesprekscyclus met het personeel. De BSG monitort systematisch deze tevredenheid middels de 

verschillende instrumenten van  “Kwaliteitsscholen”, waardoor er op verschillende terreinen een goede 

benchmark beschikbaar is.  Meetresultaten zijn steeds input voor plannen voor verbetering van de 

processen en opbrengsten van de school. De stappen die we in die verbetering maken, houden we 

overzichtelijk en haalbaar. Zo doen we wat we beloven en dat is kwaliteit. Kwaliteitszorg is dan ook 

geen exclusieve taak van de schoolleiding, maar een zaak van iedereen. 

3.2 Algemeen 

In 2010 is er een ‘kwaliteitsplan’, geschreven waarin wordt aangegeven hoe de verschillende 

ontwikkelingen in de school gemonitord worden. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd. Relevante 

gegevens worden via Vensters voor Verantwoording gepubliceerd. De afgelopen schoolplanperiode 

heeft de BSG in de verschillende tevredenheidsonderzoeken steeds aanzienlijk hoger gescoord dan de 

landelijke benchmark onder vergelijkbare scholen. Deze tevredenheid willen we vasthouden. 

3.3 Beleidscyclus 

Missie en visie worden in het schoolplan vertaald naar een beleid voor de middellange en lange termijn. 

Deze geven sturing aan het primaire proces. De kwaliteit van het primaire onderwijsproces is 

doorslaggevend voor de kwaliteit van de school.  De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en 

ontwikkeling van het primaire proces ligt bij de afdelingen en vaksecties. Deze leggen hun doelen 

jaarlijks vast in een afdelingsplan en vakwerkplan.  De organisatiegebieden personeel en middelen zijn 

ondersteunend aan het primaire proces, maar zijn in zichzelf ook weer beleidsterreinen. Het beleid op 

deze terreinen wordt veelal bovenschools ontwikkeld en in beleidsnotities vastgelegd. Speerpunten 

voor de uitwerking komen in dit schoolplan terug en worden verder uitgewerkt in de jaarplannen. Alle 

plannen worden cyclisch geëvalueerd en bijgesteld.  

 

In onderstaand schema wordt verhelderd met welke plannen er gewerkt wordt op school om uitvoering 

te geven aan de missie en visie van de school en wat de samenhang tussen de plannen is. De 

schoolleiding heeft als taak deze samenhang te bewaken. 

 

Plan Doel Wie schrijft Wie toetst Periode 

Schoolplan geeft de strategische 

beleidsontwikkeling van de 

school aan voor een  vier jaar 

Schoolbreed Directie 4 jaar 

Afdelingsplan geeft aan hoe de afdeling het 

komende jaar aan de 

uitwerking van het strategisch 

beleid van de school werkt 

Afdeling + 

afdelingsleiders 

Directie 1 jaar 

Vakwerkplan geeft aan hoe de vaksectie aan 

de verschillende leerdoelen 

werkt en hoe het niveau van 

het vak gewaarborgd wordt 

Vaksecties + 

sectievoorzitters 

Directie 1 jaar 

Doelstellingenplan persoonlijk plan: geeft aan hoe 

ieder individu bijdraagt aan de 

ontwikkeling van de school 

Docenten Afdelingsleiders 1 jaar 

Beleidsplan Voor bepaalde grote 

onderwerpen worden 

kaderstellende beleidsnotities 

ontwikkeld.  

Specialisten Directie X 

Jaarplan Geeft aan waar de school 

gedurende dat jaar aanwerkt 

vanuit samenhang tussen 

afdelingsplannen, 

sectieplannen,  beleidsplannen 

en schoolplan 

Directie Directie 1 jaar 
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3.4  Doelen vanuit de visie en de strategie 

De BSG heeft als visie “De kunst van het leren.”  Als de school deze visie realiseert zien we in 2018 dat: 

 Leerlingen in het tevredenheidonderzoek tevreden zijn over de docenten en het onderwijs. 

 De rendementsgegevens van de school op of boven het landelijk gemiddelde liggen. 

 Elke personeelslid realiseert de doelstellingen uit het eigen doelstellingenplan. 

 Borging van ‘kunst van het leren’’ en creativiteit in vakken en vakoverstijgende projecten 

 

Vanuit de strategie zien we in 2018 gerealiseerd: 

 De school heeft geen onvoldoende beoordelingen van de inspectie. 

 De school houdt een voldoende kwaliteitskaart. 

 Het leerlingaantal stabiliseert rond 850. 

 Door goede personele planning en bovenschoolse samenwerking worden gedwongen 

ontslagen vermeden. 

 De kunstvakken worden zo georganiseerd dat we zowel het werkplezier van het personeel als 

het profiel van de school waarborgen. 
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HOOFDSTUK 4. ONDERWIJS EN ORGANISATIE 

4.1 Onderwijs 

Het onderwijs aan de BSG wordt zowel bepaald door de grondslag van het openbaar onderwijs als door 

het kunstzinnige karakter. In openbaar onderwijs staat de gelijkwaardigheid van leerlingen naar hun 

levensbeschouwelijke, culturele en maatschappelijke achtergrond centraal: elke leerling en ieders 

talent is bijzonder en het ontwikkelen waard. Binnen de BSG neemt kunst een belangrijke plaats in. 

Kunst is hierbij niet alleen een zelfstandig leerdoel, het is ook een manier om een nieuwe blik op de 

werkelijkheid te ontwikkelen. Zo kan creativiteit leerlingen beter voorbereiden voor op een toekomst 

die wij nu nog niet kennen. Bovendien worden door kunst en creativiteit verschillende hersendelen 

gestimuleerd, hetgeen ook het cognitieve leren ten goede komt.  

 

De BSG bereidt leerlingen voor op het kiezen en zelfstandig volgen van een verdere studie. Daarbij 

wordt door de ontwikkeling van vaardigheden, kennis, inzicht en studiementaliteit enerzijds de basis 

gelegd voor een onderzoekende, verantwoordelijke studiehouding, terwijl er anderzijds naar wordt 

gestreefd de leerlingen te stimuleren hun intellectuele capaciteiten op een zo breed mogelijk terrein, 

en op zo creatief mogelijke wijze, te ontplooien.  

 

De leerlingen worden het inzicht en de vaardigheden bijgebracht, die hen ertoe in staat stellen een 

volwaardige rol te spelen als lid van een complexe samenleving. De BSG verbreedt het cultuuraanbod 

dat altijd al binnen het onderwijs plaatsvindt, door de leerlingen aan te moedigen belangstelling te 

ontwikkelen voor een brede variëteit aan culturele uitingen. In dit kader spelen vanuit de diverse 

vakken georganiseerde activiteiten een belangrijke rol. 

 

Binnen de school wordt een grote waarde gehecht aan een veilige schoolcultuur, waarin een individuele 

benadering van de leerling en respect voor elkaar voorop staat.  

 

In het sectorakkoord VO zijn afspraken gemaakt over gepersonaliseerd leren, flexibele leerroutes en 

maatwerk binnen het VO. ICT en digitalisering zullen hierbij een belangrijke rol gaan spelen. Deze 

schoolplanperiode zal de BSG actief beleid gaan ontwikkelen op deze thema’s. 

4.1.1 Intake, determinatie, doorstroom 

De BSG wil leerlingen de kans bieden een zo hoog mogelijk diploma te halen. Om dit te realiseren heeft 

de school de afgelopen vier jaar een zorgvuldig systeem van intake, warme overdracht en plaatsing in 

een homogene mavo-, havo- of atheneumbrugklas ontwikkeld. Leerlingen kunnen in de eerste twee 

leerjaren niet doubleren. Dit betekent dat de determinatie en de te stellen eisen in de onderbouw 

dusdanig moeten zijn dat deze een redelijke voorspelling van de kans op succes binnen de 

vervolgjaren van een bepaalde afdeling geven.  De ontwikkeling van de leerlingen wordt goed gevolgd 

in het leerlingvolgsysteem en de vakken moeten hun doorlopende leerlijnen goed in beeld hebben. In 

het kader van gepersonaliseerd leren zou het mooi zijn als meer leerlingen die daar talent voor hebben 

een of meer vakken op een hoger niveau  kunnen volgen en afsluiten.  

 

4.1.1.1 Doelen intake, determinatie en doorstroom 

 Voortzetten systeem van intake, warme overdracht en plaatsing. 

 Het doorontwikkelen van vakwerkplannen voor alle vakken en met name de doorlopende 

leerlijn tussen onder- en bovenbouw. 

 Aandacht voor de basisvaardigheden: 

o Taal: vervolg geven aan het thema “begrijpend lezen in alle vakken”.  

o Rekenen: vervolg geven aan het thema “rekenen in alle vakken” en uitvoeren van het 

rekenbeleid zoals geformuleerd. 

o Studievaardigheid: hier worden vaardigheidsleerlijnen ontwikkeld voor de verschillende 

leerjaren. 

 Onderzoeken en mogelijk aanbieden persoonlijke examentrajecten. 

4.1.2 Het eerste leerjaar 

In de BSG wordt  het onderwijsaanbod geordend naar vakken. De docenten worden daarbij ingezet als 

vakdocenten. Wel stimuleren we dat leerlingen de stof in samenhang krijgen aangeboden. Dat is onder 

andere te realiseren door –waar mogelijk en relevant – soms te werken met vakoverstijgende 

activiteiten.  

 

Het aanleren van een zelfstandige werkhouding is een wezenlijk onderwijsdoel van de school. Vanaf de 

brugklas leren de leerlingen werken met een planner en wordt er aandacht besteed aan het 

ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en een actieve houding. Bij de onderbouw 

atheneum is het vak O&O (onderzoek en ontwikkeling) ingevoerd om een onderzoekende houding bij 
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de leerlingen te stimuleren. Het ontwikkelen van studievaardigheid wordt  beschouwd als een vast 

onderdeel van de lessen en behoort daarmee tot de taak van iedere leraar.  

 

Saamhorigheid en veiligheid zijn heel belangrijk op de BSG. In de mentorlessen wordt hier dan ook 

aandacht aan besteed en de brugklassers krijgen een Rots & Water training. Hogerejaars leerlingen 

worden ingezet als hulpmentoren. 

 

De doelen van de school met betrekking tot verdere ontwikkeling van de onderbouw zijn: 

 Voortzetten warme overdracht en inzet LVS bij informatiedeling. 

 Aandacht in alle vakken voor de competenties: eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en 

een actieve houding. 

 Doorontwikkelen vakwerkplannen met betrekking tot de doorlopende leerlijn en determinatie; 

vaardigheden, rekenen en begrijpend lezen. 

 

Deze doelen zullen met meetbare (tussen)doelen worden uitgewerkt in een activiteitenplan eerste 

leerjaar. 

4.1.3 MAVO/VMBO-TL, HAVO, ATHENEUM 

Aan het einde van het tweede leerjaar mavo/vmbo-tl  kiezen leerlingen een aantal vakken voor het 

derde leerjaar en aan het eind van klas 3 kiezen zij een sector. Veel leerlingen van de BSG willen na het 

halen van hun diploma doorstromen naar de havo. Daarom doen de leerlingen op de BSG examen in 

zeven vakken. Komend schooljaar kan het effect hiervan op een succesvolle doorstroom naar de havo 

worden gemeten. Voor de kans op slagen op mavo/vmbo-tl heeft het examen in zeven vakken een 

positief effect. Een ander belangrijk doel in het mavo/vmbo-tl is het verbeteren van het zicht op 

beroepen die bereikbaar zijn via het mbo. Versterking van het LOB en het praktischer maken van de 

sectorwerkstukken moeten hier een bijdrage aan leveren. 

 

De havo heeft zich de afgelopen jaren uitstekend ontwikkeld. De examenresultaten zijn goed en het 

team is er door goede planmatige aanpak in geslaagd de uitstroom in havo 4 terug te dringen. In het 

afdelingsplan van de havo blijven deze doelen onder de aandacht. Elk jaar is er ook een aantal 

leerlingen dat na de havo doorstroomt naar het atheneum.  Om de uitval terug te dringen en de 

resultaten te vergroten zet het team in op het vergroten van de sociale cohesie en versterking van het 

mentorprogramma. Samen met het atheneum zijn de teams bezig het systeem van profielwerkstukken 

te verbeteren ook als voorbereiding op het vervolgonderwijs.  

 

Ook binnen het atheneum zijn de resultaten inmiddels op orde. De onvertraagde doorstroom ligt op 

het landelijk gemiddelde maar de ambitie is om dit beter te doen. In de onderbouw is het vak O&O 

ontwikkeld om de onderzoekende houding en wetenschappelijk denken te stimuleren. Het streven is 

het verband tussen O&O en de andere vakken te versterken en de leerlijn door te laten lopen naar de 

bovenbouw. Voor atheneum 5 wordt een O&O-programma ontwikkeld dat de leerlingen voorbereidt op 

het profielwerkstuk. Binnen het hele atheneum is een excelprogramma in ontwikkeling voor leerlingen 

die wat meer aankunnen. Dit betreft maatwerktrajecten waarbij leerlingen een bijzonder project doen, 

alvast college volgen of extra lessen volgen om een Cambridge- of Goethecertificaat te halen. Deze 

lessen voor extra talencertificaten zullen in de toekomst mogelijk ook aan havoleerlingen worden 

geboden.  

 

Deze doelen zullen met meetbare (tussen)doelen worden uitgewerkt in een activiteitenplan per 

afdeling. 

4.1.4 leerlingbegeleiding en zorg 

Uitgangspunt voor de school is dat de leerlingbegeleiding geen specialisme voor enkele deskundigen 

is, maar dat de basis door de docenten in hun reguliere onderwijstaak wordt gelegd. Hierbij werkt een 

ieder vanuit de principes van het handelingsgericht werken. Vanuit deze visie heeft de school het 

zorgbeleid ingericht en in het kader van Passend Onderwijs vorm gegeven aan het 

schoolondersteuningprofiel en het kaderplan trajectvoorziening. In deze notities staat het beleid dat de 

school nastreeft ten behoeve van de begeleiding van leerlingen en zorg voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften. Deze plannen worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Ter ondersteuning 

van de medewerkers, begeleiding van leerlingen met een specifieke zorgvraag en de 

beleidsontwikkeling heeft de school een orthopedagoog in dienst. 

 

De verantwoordelijkheid voor een goede leerlingbegeleiding ligt bij de mentoren. Er is met andere 

woorden sprake van ‘de mentor als spil’ in de leerlingbegeleiding.  

 

Er zijn in de leerlingbegeleiding drie aandachtsgebieden, te weten: 
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 Studievaardigheidbegeleiding: deze worden vanaf de 1e klas in mentorlessen in een 

doorlopende leerlijn aangeboden en vervolgens in de vaklessen toegepast. Een systeem voor 

individuele coaching op leerstrategieën is in ontwikkeling. 

 Keuzebegeleiding en oriëntatie op studie- en beroep: hierbij gaat het bij de leerlingen in de 

Eerste Fase met name om een juiste sector- of profielkeuze met de juiste keuzevakken en bij 

leerlingen in de Tweede Fase om een passende vervolgopleiding. Uitgangspunt zijn de 

interesse en capaciteiten van de leerlingen. Vanuit de diverse vakken worden leerlingen 

geïnformeerd over aan de vakken te relateren beroepen en vervolgstudies, opdat de leerlingen 

voor zichzelf een toekomstperspectief kunnen vormen en de motivatie ontwikkelen om hun 

studie(s) af te maken.  

 Sociaal-emotionele begeleiding; hierin spelen de docenten en mentoren een hoofdrol. Zij 

worden, indien nodig, geschoold en ondersteund door (externe) deskundigen. 

 

 

Om voortdurend zicht te kunnen hebben op de begeleiding van onze leerlingen maken we gebruik van 

het geautomatiseerd leerlingvolgsysteem in Magister. Het doorontwikkelen hiervan blijft ook de 

komende periode een doel. Overige doelen op het terrein van leerlingbegeleiding 

 

 Professionalisering van alle personeel op het terrein van handelingsgericht werken. 

 Verdere integratie van studievaardigheden in lesprogramma van reguliere lessen 

 Doorontwikkeling LOB in lijn met het sectorakkoord VO: LOB in de vakles, samenwerking met 

het bedrijfsleven en het vervolgonderwijs; en daaraan gekoppeld de ontwikkeling van de rol 

van decaan naar de tweede lijn. Onderzoeken van stagemogelijkheden voor leerling en docent. 

Hierbij moet ook worden aangesloten bij het nieuwe kader dat het ministerie ontwikkelt voor 

LOB.  

 Rol en inzet oudere leerlingen in de keuzebegeleiding en sociaal-emotionele begeleiding  

 

Deze punten zullen deels terug komen in de verschillende afdelingsplannen, in de notities rond 

zorgbeleid en in het nieuw te ontwikkelen beleid rond LOB voor alle afdelingen. 

4.1.5 Burgerschap en internationalisering 

 

Burgerschap  

De BSG wil leerlingen bewust voorbereiden op de maatschappij. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 

kernwaarde verantwoordelijkheid.  Binnen de verschillende lessen en activiteiten op de BSG wordt aan 

de leerdoelen gewerkt die de overheid voor burgerschap heeft geformuleerd. De inventarisatie hiervan 

is in het plan rond burgerschap opgenomen. De doelen rond burgerschap worden integraal uitgewerkt 

in de verschillende afdelingsplannen en vakwerkplannen. 

 

De afgelopen jaren hebben de leerlingen van de BSG geparticipeerd in de maatschappelijke stage zoals 

de overheid deze verplicht had gesteld. De wettelijke verplichting is nu komen te vervallen. De BSG 

vindt de maatschappelijke stage echter een goede bijdrage leveren aan de burgerschapsvorming. 

Daarom is besloten deze stage voort te zetten en in het eigen curriculum op te nemen. Omdat ook de 

financiering vervalt past de school de aanpak zo aan dat de kosten voor de organisatie 

geminimaliseerd worden. 

 

Internationalisering 

Op de Berger Scholengemeenschap wordt reeds een aantal internationale contacten onderhouden: 

reizen naar de Ardennen,  Londen en Rome zijn hier voorbeelden van.  Ondersteund door Europese 

subsidies heeft de school sinds schooljaar 2008-2009 een uitwisselingsproject met Polen. In het 

schooljaar 2013-2014 is daar een uitwisseling met Kroatië bij gekomen. In het kader van dit project zal 

er ook een docentenuitwisseling plaats vinden. Verder zijn er contacten om internationalisering verder 

uit te breiden met bijvoorbeeld een email-project met Frankrijk.  Speerpunt voor de komende periode is 

het draagvlak voor internationalisering te verbreden en de activiteiten beter te laten aansluiten bij de 

reguliere organisatie. Om dit te bereiken zullen we doelen op dit terrein terug laten komen in de 

overige relevante plannen (afdelingsplannen, vakwerkplannen, etc).  

 

4.2 Organisatie 

In 2010 kende school nog een driehoofdige directie. Door natuurlijk verloop zijn we teruggegaan naar 

een tweehoofdige. Zo worden niet onnodig veel middelen aan het primaire proces onttrokken. De vier 

afdelingen vallen onder drie afdelingsleiders die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs binnen de 

afdeling en die ieder leiding geven aan een deel van de docenten. Docenten zijn in eerste instantie 

verantwoordelijk voor het primaire leerproces.  De invoering van LC- en LD-functies bij docenten vraagt 

een nieuwe organisatieontwikkeling: bij deze functies hoort een sectiebrede of schoolbrede 
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verantwoordelijkheid; de komende schoolplanperiode zullen we met elkaar verkennen hoe de 

verschillende verantwoordelijkheden in de BSG op een heldere wijze kunnen worden belegd.  

 

Om de communicatie binnen en het functioneren van de organisatie te optimaliseren hebben we een 

wekelijkse vergadering ingevoerd. Hier is gelegenheid om te vergaderen over leerlingbegeleiding, 

onderwijskundige ontwikkelingen, professionalisering en vakspecifieke thema’s. Ook spreekt de 

schoolleiding regelmatig met de sectievoorzitters. Daarnaast zijn nu leerling- en 

ouderklankbordgroepen actief. Ook hun feedback wordt zoveel mogelijk in het beleid vertaald.  

 

Voor goed onderwijs is een rustige en veilige omgeving nodig. Dit betekent dat de regels en afspraken 

bij iedereen bekend zijn en door iedereen gehandhaafd worden. Waar nodig spreekt de schoolleiding 

mensen hierop aan. Om rust in het rooster te brengen zijn in de jaarplanning vier weken gereserveerd 

voor excursies en andere bijzondere activiteiten.  

 

Doelen op het terrein van organisatie hebben als doel de communicatie binnen en het functioneren van 

de organisatie te optimaliseren. Hiertoe heeft de BSG de volgende aandachtspunten voor de komende 

jaren: 

 

Personeel: 

 Organisatieontwikkeling richting een soort matrixstructuur waarbinnen helder is hoe de 

verantwoordelijkheden van schoolleiding, LC- en LD-docenten  en overige functionarissen zich 

verhouden. 

 Voortzetten van het regelmatig overleg tussen schoolleiding en sectievoorzitters. 

 Waarborgen wekelijks overlegmoment waarbij gewaakt wordt voor onnodige vergroting van 

werkdruk. 

 

Leerlingen 

 De leerling-klankbordgroepen komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Doel is het 

functioneren van deze klankbordgroepen verder te ontwikkelen.  

 

Ouders 

 De ouder-klankbordgroep komt drie keer per jaar bij elkaar. De oudervertegenwoordiging van de 

MR is altijd aanwezig. Zo proberen we de feedback van ouders mee te nemen in ons beleid.  

 

Praktisch: 

 Voor goed onderwijs is een rustige en veilige omgeving nodig. Dit betekent dat de regels en 

afspraken bij iedereen bekend zijn en door iedereen gehandhaafd worden. 
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HOOFDSTUK 5. PERSONEELSBELEID 

 

Goed personeel maakt een goede school. Het personeelsbeleid is er op gericht dat medewerkers zich 

erkend voelen en dat zij op een goede manier kunnen functioneren. Dit alles binnen de wettelijke 

kaders van CAO, Wet BIO (Beroepen In het Onderwijs) en het overkoepelend SOVON integraal 

personeelsbeleid.  

 

Functioneren medewerkers 

Het personeelsbeleid op de BSG is afgeleid van het overkoepelend SOVON integraal personeelsbeleid. 

De school voert de gesprekscyclus uit zoals deze daar beschreven is.  In de verschillende gesprekken 

staat dat functioneren centraal.  Er wordt benoemd wat de organisatie van de medewerker verwacht, 

hoe hij bijdraagt aan de realisatie van de doelen van de school en wat er nodig is om dit functioneren 

te optimaliseren.  Jaarlijks wordt met elke medewerker een doelstellingengesprek gevoerd en worden 

er afspraken gemaakt over het meten van de resultaten van dat functioneren,  Binnen de SOVON 

worden hier de verschillende instrumenten van Kwaliteitscholen gebruikt. Medewerkers kunnen hun 

bekwaamheidsdossier ook in Kwaliteitscholen bijhouden. 

 

Naast het uitvoeren van beoordeling van tijdelijk personeel wordt op de BSG ook zittend personeel 

beoordeeld.  Speerpunt voor de komende periode is het vullen van de  bekwaamheidsdossiers. 

 

Scholing 

Op basis van het bovenschools geformuleerde beleid wordt jaarlijks een scholingsbeleidsplan 

opgesteld. Scholing van personeel draagt bij aan de doelen van de school. Het is niet alleen individueel 

gericht. Scholing kan ook op andere dan de traditionele wijze plaatsvinden, bijvoorbeeld door intervisie 

of onderling lesbezoek. Op deze wijze is het mogelijk de aanwezige expertise met elkaar te delen 

 

Organisatie 

Voorwaarde voor aangename arbeidsomstandigheden is een goede organisatie van het werk. Te 

denken valt daarbij aan het rooster, de jaarplanning, de regeling aanwezigheid in relatie tot de 

aanstelling en de verdeling van de collega’s over de leerjaren. Voor het rooster en de aanwezigheid zijn 

de kaders bepaald door de CAO. Uitgangspunt is om voor alle geledingen – leerlingen en docenten – 

een zo prettig en effectief mogelijk rooster en werkomstandigheden te maken.  

 

Werving nieuwe medewerkers 

Het werving- en selectiebeleid is erop gericht om ook in de toekomst genoeg bevoegde en bekwame 

docenten aan te kunnen stellen. Daartoe biedt de BSG  docenten-in-opleiding een stageplaats of waar 

mogelijk een aanstellingen om zo ervaring op te doen met het vak van leraar. 

 

Begeleiding nieuwe medewerkers 

Om nieuwe medewerkers een succesvolle start te geven is het nodig hen goed te begeleiden zowel 

vanuit de vaksectie als de schoolleiding. Startende collega’s worden niet volledig voor lessen ingezet in 

hun eerste en tweede jaar om zodoende hun taak te verlichten en de kans op succes te optimaliseren. 

Een aantal ervaren collega’s heeft taakuren voor de begeleiding van startende docenten. De school 

participeert ook in een landelijk project dat gemonitord wordt door de Rijksuniversiteit van Gronngen. 

 

Algemeen  

De BSG voldoet aan de verplichtingen van het entreerecht en de functiemix. Dit brengt echter een 

verhoging van de personele lasten met zich mee. Komende periode zal moeten blijken of deze lasten 

binnen het budget vallen of dat er nieuwe bezuinigingen moeten worden gevonden. 
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HOOFDSTUK 6. MIDDELEN  

           

Gebouwen en faciliteiten (apparatuur en voorzieningen) beschouwen wij als de middelen waarmee we 

ervoor zorgen dat ons onderwijs hoge kwaliteit kan houden. De middelen van de BSG zijn beperkt 

omdat de school de financiering van een smalle scholengemeenschap heeft en belast is met een grote 

afschrijving en een hoge personeelslast. De afgelopen jaren is er echter met steun van de SOVON een 

aantal verbeteringen in het gebouw doorgevoerd. Een aantal lokalen is van dubbelglas voorzien, de 

aula, het personeelstoilet en de gymzalen zijn gerenoveerd. En het algemene onderhoud is op niveau.  

 

De komende jaren moet er ICT- beleid worden ontwikkeld voor het gebruik van ICT op ondersteunend 

en educatief gebied.   

6.1 Automatisering 

Administratief 

Op administratief gebied is er de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt op het gebied van 

automatisering. Het leerlingvolgsysteem (Magister) is goed geïmplementeerd en communiceert naar 

behoren met het roosterprogramma (Untis). Ontwikkelingen binnen het leerlingvolgsysteem worden op 

de voet gevolgd en geïncorporeerd. De vernieuwingen in de financiële administratie zoals deze 

bovenschools wordt uitgevoerd, zullen met zich meebrengen dat we op schoolniveau ook een 

efficiencyslag kunnen maken. 

 

Educatief  

De onderwijskundige ontwikkeling van het ICT gebruik is de afgelopen jaren bij de andere 

ontwikkelingen achtergebleven. Deze achterstand wordt veroorzaakt door een gebrek aan ICT-

vaardigheden bij leerlingen en in mindere mate bij docenten. Er is inmiddels een initiatiefgroep van 

docenten die zich met digitaal toetsen en het beter monitoren van de beheersingsniveaus bezighoudt. 

De Berger Scholengemeenschap wil er verder voor zorgen dat haar leerlingen minimaal beschikken 

over de ICT-vaardigheden die bij het niveau van de gevolgde opleiding horen. 

 

Uit deze visie volgen een aantal doelstellingen die nader worden uitgewerkt in het ICT-beleidsplan: 

 Er wordt een doorlopende leerlijn ICT-vaardigheden ontwikkeld.  

 Leerlingen en docenten gaan minimaal voldoen aan de eindtermen van de basismodules van 

het Europees Computer Rijbewijs (voorheen het Digitaal Rijbewijs Onderwijs).  

 Iedere docent kan in Magister cijfers en absenten invoeren en de agenda beheren. Mentoren 

kunnen het leerlingvolgsysteem bijhouden. 

 Iedere docent gaat de elektronische leeromgeving (ELO)van Magister gebruiken. 

 De mogelijkheden tot digitaal toetsen worden door iedere sectie onderzocht en waar mogelijk 

geïmplementeerd. 

6.2 Gebouwen 

1. Voor het onderhoud van de gebouwen actualiseren wij steeds het meerjaren onderhoudsplan dat 

een gedetailleerd overzicht geeft van het geplande onderhoud op korte en middellange termijn en 

een globaal overzicht voor de lange termijn. 

2. Het proces van het aanpassen van het meubilair ten behoeve van docenten en leerlingen (stoelen, 

tafels, bureaus, kasten) en aan bruikbaarheid en arbo-eisen moet worden doorgezet. 

3. Ook de buitenruimte van de school: het schoolplein en de fietsenstallingen behoeven de komende 

periode de nodige aandacht. Met leegkomen van de dienstwoning in 2016 zijn hiervoor meer 

mogelijkheden. 

6.3 Secties 

Jaarlijks dienen secties een begrotingsaanvraag in. Het streven is deze aanvraag binnen een redelijke 

termijn terug te koppelen, onder vermelding van het toegekende budget en een verantwoording 

hiervan.  

6.4 Boekenpakket  

De overheid blijft de leermiddelen betalen. Het bedrag wordt echter wel verlaagd.  Om binnen het 

budget te blijven zullen we steeds kritisch kijken naar de aanschaf van leermiddelen en boeken. Naast 

kosten zijn gebruik en doelmatigheid van deze leermiddelen en boeken belangrijke criteria. Ook moet 

de school kijken hoe we digitale middelen hierin willen betrekken: blijven we kiezen voor traditionele 

materialen of gaan over naar (een combinatie met) digitale middelen. Hieraan gekoppeld moet de vraag 

beantwoord worden hoe we dan voor voldoende digitale hardware (laptops, tablets) kunnen zorgen. 
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HOOFDSTUK 7. COMMUNICATIE 

 
 

Communicatie en public relations veronderstellen een dialoog tussen de school en de omgeving. Het 

gaat hierbij om het verstrekken en ontvangen van informatie aan de interne en externe doelgroepen 

van de school. Zoals al in het hoofdstuk organisatie is aangegeven streeft de BSG ernaar deze dialoog 

te optimaliseren.  

 

De afgelopen schoolplanperiode hebben we alle verschillende communicatiemiddelen van de BSG in 

kaart gebracht zowel intern als extern. De afgelopen jaren hebben we veel verbeterd. Een van de 

docenten heeft een aanzienlijke taak gekregen in de organisatie van PR. We slagen er inmiddels in om 

een goed beeld naar buiten te geven van de school door voorlichting aan basisscholen, de open dag, 

de tentoonstellingsdag, proeflessen en de voorlichtingsavonden. 

 

De website is vernieuwd en sinds een paar jaar hebben we digitale ouderberichten en een digitale 

schoolkrant. Ook is de communicatie met ouders grotendeels gedigitaliseerd door het gebruik van 

email en optimalisatie van magister waardoor nu bijvoorbeeld digitaal kan worden aangemeld voor 

magister. In de ouderklankbordgroep gaven ouders aan zeer tevreden te zijn over de communicatie 

van de school. Ook leerlingen kunnen via magister inschrijven voor herkansingen. Aandachtspunt is 

wel dat leerlingen hun school-email-adres gaan gebruiken.  Met het personeel communiceren we intern 

met een inmiddels digitale A-bundel.  

 

Belangrijk is natuurlijk dat we met elkaar spreken. De optimalisatie van de overlegstructuur binnen de 

school blijft een punt van aandacht. 
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HOOFDSTUK 8. RESULTATEN 

 
 
Kwaliteitbewust 

Behalve dat we sturing, verantwoorde inzet van de mensen en middelen en hoge kwaliteit van vooral de 

primaire processen belangrijk vinden, maken wij ook onze resultaten jaarlijks zichtbaar om daarmee 

onze inspanningen te evalueren en zo nodig onze inzet aan te passen. Via Vensters voor 

verantwoording kan iedereen alle resultaten van de BSG zien. Het gaat hierbij niet alleen over 

leeropbrengsten, maar ook over tevredenheid. In de afgelopen schoolplanperiode is de BSG er niet 

alleen in geslaagd de kwaliteitskaart voor alle afdelingen op orde te krijgen en te houden, maar ook te 

zorgen dat leerlingen, ouders en personeel in de verschillende kwaliteitsonderzoeken de school ruim 

hoger waarderen dan de landelijke benchmark van vergelijkbare scholen. Dit alles blijkt niet alleen uit 

tevredenheidonderzoeken, maar ook uit het gestegen leerlingenaantal. 

 

De komende schoolplanperiode proberen we deze resultaten te borgen. 
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ACTIES VANUIT SCHOOLPLAN  

 

Wat Wanneer Doel Aansturing 

Doorontwikkelen organisatie 

creatieve vakken en borgen 

kunst- en cultuurprofiel in 

hele aanbod (H2) 

Doorlopend Borgen kunst- en cultuurprofiel van 

de BSG. 

Rector 

Ontwikkelen  visie op 

gepersonaliseerd leren  (H2, 

H4.1) 

2015 -2017 Recht doen aan de verschillende 

talenten van leerlingen en waar 

mogelijk ook extra certificering 

bieden door persoonlijke 

examentrajecten.  

Schoolleiding 

Activiteitenplannen 

afdelingen (H4.1) 

jaarlijks Stappenplan voor de uitwerking van 

de verschillende doelen van de 

afdelingen in concrete doelen, 

actoren, activiteiten en een tijdpad. 

Afdelingsleiders 

Doorontwikkelen 

vakwerkplannen (H4.1) 

jaarlijks Borgen van de werkwijze, leerdoelen, 

doorlopende leerlijn en niveau binnen 

een vak. Extra aandacht voor 

aansluiting onderbouw-bovenbouw, 

determinatie, basisvaardigheden en 

digitaal toetsen. 

Rector 

Doorontwikkeling taal- en 

rekenbeleid en beleid tav 

basisvaardigheden (H4.1) 

Doorlopend Gekoppeld aan de landelijke 

ontwikkelingen zal de school de 

resultaten van het gevoerde beleid 

monitoren en bijstellen. 

Schoolleiding 

Professionalisering 

personeel op het terrein van 

handelingsgericht werken. 

(H4.1) 

2015-2017 Op de BSG ligt de primaire zorg bij de 

docent. De invoering van passend 

onderwijs vraagt dan ook dat elke 

docent en elk ander personeelslid 

handelingsgericht kan werken. 

Schoolleiding 

Doorontwikkelen zorgbeleid 

in relatie tot passend 

onderwijs (H4.1) 

Doorlopend Jaarlijkse evaluatie en bijstelling van 

het beleid dat de school voert op dit 

terrein. 

Rector, 

orthopedagoog  

Doorontwikkelen LOB  in lijn 

met de nieuwe eisen en 

daaraan gekoppeld de rol 

van de decaan (H4.1) 

2015-2018 
LOB in lijn met het sectorakkoord VO: 

LOB in de vakles, samenwerking met 

het bedrijfsleven en het 

vervolgonderwijs; en daaraan 

gekoppeld de ontwikkeling van de rol 

van decaan naar de tweede lijn. 

Hierbij moet ook worden aangesloten 

bij het nieuwe kader dat het 

ministerie ontwikkelt voor LOB. . 

Schoolleiding, 

decanaat 

Doorontwikkelen 

maatschappelijke stage 

(H4.1) 

2015-2016 Ontwikkelen van een nieuwe 

organisatie voor maatschappelijke 

stage en verbreden van de kennis bij 

het personeel. 

Afdelingsleiders 

Verbreden draagvlak 

internationalisering (H4.1) 

2015-2018 Draagvlak voor internationalisering 

verbreden en de aansluiting met 

reguliere activiteiten verbeteren. 

Schoolleiding 

Doorontwikkelen 

organisatie- en interne 

overlegstructuur (H4.2) 

2015- 2018 Organisatieontwikkeling waarbinnen 

helder is hoe de verschillende 

verantwoordelijkheden van 

schoolleiding en LC- en LD-docenten 

zich verhouden. Daaraan gekoppeld 

moet de overlegstructuur tegen het 

Rector 
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Wat Wanneer Doel Aansturing 

licht gehouden worden. 

Elk personeelslid heeft een 

bekwaamheidsdossier. (H7) 

2015-2016 Ondersteunen kwaliteit van het 

personeel. 

Schoolleiding  

Participatie in het landelijke 

traject voor begeleiding 

nieuwe docenten  BSL (H7) 

2014-2017 Ondersteuning nieuwe docenten en 

bijdrage leveren aan landelijke 

beleidsontwikkeling op dit terrein. 

Rector 

Monitoren budget personeel 

(H 5, H6) 

doorlopend Door te voldoen aan de 

verplichtingen uit Convenant 

Leerkracht en de CAO (entreerecht) 

wordt het personele budget van de 

BSG zwaar belast. Wellicht moeten er 

elders bezuinigingen worden 

doorgevoerd. 

Rector 

Ontwikkeling ICT beleid 

(H5.1) 

2015-2016 Ontwikkeling visie en beleid voor het 

gebruik van ICT op ondersteunend en 

educatief gebied. 

Waarnemend 

rector 

Efficiency onderzoek inzet 

administratieve middelen 

(H6) 

2015-2016 Voortschrijdende automatisering en 

nieuwe werkafspraken met BMO 

maken wellicht andere inzet van 

schoolmiddelen mogelijk. 

Waarnemend 

rector 

Ontwikkeling buitenruimte 

school (H6) 

2016 -2017 Optimaliseren gebruik van het 

schoolplein en de fietsenstalling. 

Waarnemend 

rector 

Monitoren boekenpakket en 

ontwikkelen toekomstvisie( 

leermiddelen H6) 

jaarlijks Kosten van de boeken binnen het 

budget houden waarbij ook criteria 

als gebruik en doelmatigheid gelden. 

Visie ontwikkeling op hoe de school 

met nieuwe leermiddelen om wil 

gaan. 

Waarnemend 

rector 

 

 


