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Inleiding 

 

Het Nieuwe Eemland voelt in toenemende mate de urgentie het onderwijs te veranderen. We 

hebben de afgelopen jaren te maken met een steeds verder dalend aantal aanmeldingen. De 

medewerkers geven steeds dringender aan dat de koers van de school niet helder is. Bij een 

toenemend aantal leerlingen sluit het onderwijs steeds minder aan bij de behoefte, waardoor 

leerlingen onvoldoende gemotiveerd zijn en  zich onvoldoende betrokken voelen bij de les. 

We zien dat o.a. in de mate van  afstroom door onderpresteren, veel verwijderingen uit de 

les, de zesjescultuur. De werkdruk wordt als hoog ervaren.  

 

Dit heeft ertoe geleid dat er een groep door de rector in het leven is geroepen die onder 

leiding van een externe adviseur op 5 juli 2018 de opdracht heeft gekregen om de 

collectieve ambitie van Het Nieuwe Eemland te formuleren, ofwel om op basis van recente 

innovaties en initiatieven, bestaande relevante beleidsstukken en verdere uitwerking daarvan 

met de betrokken partijen te beschrijven wat voor een school we willen zijn.  

 

De collectieve ambitie bevat datgene wat het team tot stand wil brengen (de visie) en ook 

datgene waar het team voor staat en op aangesproken mag worden (de missie). De 

collectieve ambitie is belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs voortdurend op peil te 

houden en om als team te weten waar je samen aan werkt. De collectieve ambitie  is het 

kompas van de school en geeft de richting aan van het werken en handelen in de school en 

in de klas.  

 

In het schooljaar 2018-2019 heeft een groep medewerkers gewerkt aan een collectieve 

ambitie. De groep had als naam de CAN (Collectieve Ambitie Het Nieuwe Eemland). Omdat 

de groep het belangrijk vond een  collectieve ambitie te hebben, omdat zij het inspirerend 

vond om daar met een herkenbare groep aan te werken en omdat de afkorting verwijst naar 

mogelijkheden (het  kan, samen de school op de juiste koers krijgen: Yes we Can!).  

De groep heeft op diverse manieren andere belanghebbenden, collega’s, leerlingen en 
ouders, erbij betrokken. 

 

Leeswijzer 

 

Wij beginnen deze notitie met een zeer korte terugblik en schetsen de kaders. Vervolgens 

lichten wij toe welke plannen de CAN heeft ontwikkeld met daarbij nadrukkelijk de 

verwijzing naar de volledige beleidsnotitie van de CAN (bijlage 1).  

 

Voor een ingrijpende onderwijsvernieuwing is het volgende nodig:  

- haalbare doelen 

- tijd en ruimte voor ontwikkelen. 
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Om deze twee redenen hebben wij besloten niet in een keer het gehele plan uit te voeren, 

maar daarin keuzes te maken voor het schooljaar 2020-2021. De meest ingrijpende keuze is 

dat we een scheiding tussen de invoering in de onderbouw en in de bovenbouw maken. Voor 

de onderbouw zijn er de keuze-uren (Ik-tijd) en de projecturen (VIP-tijd), zoals beschreven 

in het plan van de CAN. Voor de bovenbouw is de vernieuwing beperkt tot het invoeren van 

de vier keuzewerktijden (KWT).  

 

Wij beschrijven verder de tijd en ruimte om te ontwikkelen en te scholen.  

We sluiten af met de voorstellen voor de DMR.  

Zoals gezegd gebruiken we dit jaar om te ontwikkelen. Nog niet alles is al duidelijk. Zo gaan 

we aan de slag met het beschrijven van het mentoraat en de coaching, waarbij nog niet 

gezegd kan worden hoeveel uur voor beide gerekend moet worden. Ook de precieze 

invulling van de keuze-uren (Ik-uren) en projecturen (VIP-uren) volgt nog.  

 

Historie 

 

In schooljaar 2011-2012 hadden we onze visie op ons onderwijs als volgt vastgesteld:  

De kern van ons onderwijs ligt bij het primaire proces: de docent en de mentor met de 

leerling in de klas. Het betekent dat de docent zijn/haar vak inspirerend en op niveau geeft 

en dat hij/zij de leerling het onderwijs en de begeleiding geeft die hij/zij nodig heeft.  

 

Onze school zorgt voor:  

• een veilige leeromgeving (Leren in Veiligheid)  
• kwalitatief goed onderwijs  
• leerlingen actief in de les (Activerende didactiek en Samenwerkend leren)  

• het rekening houden met verschillen en onderwijs op maat  
• het uitdagen van leerlingen om (onvermoede) talenten te ontwikkelen en te laten zien 
(excelleren)  

• brede ontplooiing  
• betrokken en verantwoordelijk.  

 

De onderwijsvernieuwingsplannen sluiten aan bij de visie die wij zeven jaar geleden 

vastgelegd hadden. Wij bouwen erop voort en vernieuwen.    
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Het kader 

 

De ontwikkellijnen van het meerjarenbeleidsplan van Het Meridiaan College en de visie van 

de rector van Het Nieuwe Eemland vormen het kader voor de onderwijsvernieuwingsplannen: 

 

Vier ontwikkellijnen van het meerjarenbeleidsplan van het Meridiaan College 2017-2021 

- Motiveren 

- Samenwerken 

- Betrekken 

- Het verschil maken 

 

De visie van de rector 

I Onze school is een leer- en leefgemeenschap waar iedereen mag zijn wat hij wil zijn. 

II Onze leerling ontdekt (leert ontdekken) wie hij is, wat hij kan en wat hij wil.   

III Ons onderwijs is kwalitatief goed, is vernieuwend, is uitdagend en biedt onderwijs op 

maat. 

 

De collectieve ambitie 

 

Het Nieuwe Eemland wil een veilige, stimulerende en betrokken leeromgeving zijn, waar 

leerlingen met behulp van een eigentijds en uitdagend programma, persoonlijke begeleiding 

en heldere afspraken  in samenwerking met docenten en andere leerlingen werken aan een 

sterke kennisbasis, persoonlijke groei en maatschappelijke betrokkenheid, waardoor ze vol 

vertrouwen en goed voorbereid hun toekomst tegemoet gaan. 

 

We hanteren daarbij  de volgende vijf kernwaarden 

- Persoonlijk (ontwikkeling, aandacht, keuzes, begeleiding) 

- Flexibel (onderwijsaanbod, begeleiding, manier van leren en ontwikkelen) 

- Toekomstgericht  (kennis en vaardigheden) 

- Betrokken  (bij elkaar, bij de school, bij de omgeving, bij de maatschappij) 

- Een stevige kennisbasis (klassikale lessen als substantieel onderdeel van de dag) 

 

Kortom 

Het Nieuwe Eemland wordt de school waar de leerlingen 

- een stevig fundament leggen van waardevolle kennis en vaardigheden 

- gezien worden, zich gehoord voelen en zich betrokken voelen bij elkaar en bij de 

school  

- ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen, zodat ze zich ook na school 

goed in staat voelen om zich verder te ontwikkelen en keuzes te maken 

- een goed beeld te krijgen van hun rol in de groep, de omgeving en de samenleving, 

waardoor ze zich toegerust voelen om daar een waardevolle bijdrage te leveren. 
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Zes groepen hebben de volgende aandachtsgebieden uitgewerkt tot een samenhangend 

aanbod van het onderwijs op onze school. 

- Aandacht voor individuele en sociale ontwikkeling van leerlingen en de manier 

waarop zij kennis en vaardigheden tot zich nemen. 

- Kundige en zorgvuldige begeleiding 

- Keuzes op basis van interesse, niveau en tempo in een helder en flexibel 

onderwijsaanbod 

- Betekenisvol onderwijsaanbod met de blik naar buiten en de buitenwereld binnen de 

school 

- Moderne leermiddelen 

- Heldere kaders in een goed georganiseerde school, waar we het beste in elkaar naar 

boven halen. 

 

Uitwerking van de collectie ambitie 

 

Onze leerlingen  beschikken aan het einde van hun schooltijd beschikken een stevige 

kennisbasis en  een set aan waardevolle vaardigheden voor de toekomst. We bereiden de 

leerlingen voor op een zelfstandig leven in de huidige en toekomstige samenleving. De 

school draagt bij aan de identiteitsontwikkeling van de leerlingen en helpt hen na te leren 

denken over hun drijfveren en ambities, om te leren reflecteren en om begrip voor de  

opvattingen en keuzes van anderen te hebben (burgerschap, socialisatie). We leren 

leerlingen om eigenaar te worden van hun eigen leerproces, om zelf leerdoelen te 

formuleren en te reflecteren, inzicht te krijgen in hun eigen leerstijl, doelgericht en 

zelfstandig te werken  aan een leervraag en andere strategieën om  zich een leven lang 

nieuwe kennis en vaardigheden eigen te kunnen maken.  

 

Dat willen we als volgt bereiken:   

 

We maken de keuze om van methodegestuurd onderwijs de stap te maken naar deels 

docentgestuurd onderwijs en deels leerlinggestuurd onderwijs. Wij werken de komende jaren  

gezamenlijk aan de verdere ontwikkeling naar onderwijs dat zoveel als wenselijk, 

verantwoord en haalbaar is,  is afgestemd op de  behoefte en interesse van de leerlingen, 

waarbij de startsituatie van de leerlingen als uitgangspunt dient.  

 

Een ander doel voor de komende jaren is  dat er een aanbod komt waarin diverse thema’s als 
(vakoverstijgend) project aangeboden worden.  We starten daarom met een bestaand 

basisaanbod en werken – d.m.v. scholing en samenwerking tussen secties – verder aan het 

samenstellen van een breder aanbod.  
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Een derde aspect betreft het keuzeprogramma voor leerlingen in alle leerjaren. Dit aanbod  

groeit in de loop van de komende jaren uit naar een  ondersteunend, uitdagend en 

aanvullend aanbod waardoor leerlingen zicht gemotiveerd, uitgedaagd en ondersteund 

voelen.  

 

De docenten van de verschillende secties werken nauw samen bij de voorbereiding en 

ontwikkeling van de lessen, keuze-uren en projecten zodat er een samenhangend en 

betekenisvol aanbod is. De teams  en secties werken vanuit een gezamenlijke aanpak en de 

docenten werken volgens een gezamenlijk kwaliteitskader.   

 

De leerlingen werken gedeeltelijk in een basisgroep (de lessen en een deel van de projecten)  

en gedeeltelijk in een interessegroep die afdelingen en/of leerjaren doorkruizen (de keuze-

uren en een deel van de projecten). We streven ernaar dat er ook een verbinding tussen 

onderbouwleerlingen en bovenbouwleerlingen wordt gemaakt. Ook dit wordt in de loop van 

de komende jaren ontwikkeld. 

 

Doordat zowel de mentor/coach als de docent (die een grotere coachende rol in de lessen 

heeft dan voorheen) de leerling intensief en eenduidig begeleiden bij het aanleren van 

reflectieve vaardigheden wordt de focus verlegd van het resultaat naar het leerproces,  leert 

de leerling grip krijgen op dat proces,  wordt iedere leerling beter gezien en kan het aanbod 

binnen lessen en keuze-uren in toenemende mate worden afgestemd op de behoefte van de 

leerlingen. Dit impliceert ook dat de school moet nadenken over de wijze waarop 

rapportvergaderingen en determinatie zodanig vormgegeven kunnen  worden dat het 

aansluit bij de ambitie en de kernwaarden van onze school.  

 

Mentor, coach en docent 

 

Onderbouw: mentor en coach 

Een leerling in de onderbouw heeft  naast klassikaal mentoraat (om leerlingen te verbinden 

met de school en met de groep en begeleiding te bieden bij klassikale onderwerpen zoals 

wennen aan het voortgezet onderwijs, studievaardigheden aanleren en de basis leggen van 

leren keuzes maken/regie nemen/reflecteren) ook een persoonlijke coach. Deze coach heeft 

regelmatig een coachgesprek met de leerling om de voortgang te monitoren, feedback te 

geven en reflectie te bevorderen.  

 

Bovenbouw: coach 

In de bovenbouw worden de leerlingen door een coach begeleid. Bij voorkeur kunnen de 

leerlingen hun coach kiezen. Iedere coach begeleidt een groepje leerlingen (ongeveer 15) uit 

de afdeling (dus over alle leerjaren van de bovenbouw binnen die afdeling verdeeld). De 

coach roept in overleg met de teamleider en de coaches van de afdeling met regelmaat de  

groep bijeen voor een gezamenlijk moment, zodat verbinding/betrokkenheid in die groep 

ontstaat en ervaringen gedeeld kunnen worden. 
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Gezamenlijk kader in de begeleiding en in de les 

 

We hanteren met elkaar in de begeleiding en in de les een gezamenlijk kader om leerlingen 

te leren hoe ze 

- regie nemen 

- samenwerkend leren 

- leerdoelen opstellen 

- leerstrategieën toepassen 

- reflecteren. 

 

Docenten en mentoren werken gezamenlijk volgens een  kwaliteitskader waarin beschreven 

staat hoe bovenstaande punten georganiseerd worden in de lessen, de begeleiding, in de 

keuzeruimte en in de projecten. 

 

Het is duidelijk voor docenten en leerlingen op welke manier feedback, feed forward en 

reflectie georganiseerd is. Dit hebben leerlingen nodig voor hun persoonlijke ontwikkeling, 

voor het maken van de juiste keuzes en voor de sociale vorming. Dit vindt plaats in de les en  

in de begeleiding van de mentor en coach. Het is voor docent, mentor en leerling helder wie 

wat doet hierin.  

 

Mentor, coach en docent werken vanuit positieve verwachtingen t.a.v. de motivatie van de 

leerling en geloven erin dat alle leerlingen in staat zijn om de succescriteria te behalen. Zij 

stellen zich tot doel om bij te dragen aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld van de 

leerling  en zijn gericht op het ontdekken en ontwikkelen van talenten van leerlingen. 

 

Volgens huidig theoretisch onderzoek blijkt dat de leerling een aanzienlijk deel van het 

onderwijsprogramma keuzes moeten kunnen maken. Het programma voor iedere leerling 

biedt daarom in ieder geval  een keuzeprogramma naast een vaststaand deel voor het 

aanleren van kennisbasis. Binnen het vaststaande deel wordt een basis van differentiatie 

aangeboden. 

 

De les  

 

Een deel van de dag volgen de leerlingen klassikaal lessen bij elk vak volgens een vast 

rooster. Het betreft hier lessen van 60 minuten. Het is niet de lestijd die bepaalt of de les 

goed wordt, maar de invulling van die lessen. Met lessen van 60 minuten creëren we ruimte 

voor keuze-uren en projecttijd, hebben we in de les genoeg tijd om de kerndoelen en 

eindtermen te behalen, is het organisatorisch makkelijk om halve lesuren voor keuze-uren 

te gebruiken, evenals bloklessen en lange blokken voor projecten.  We komen hiermee ook 

de huidige leerlingen tegemoet, die in de enquête aangeven dat ze bewust gekozen hebben 

voor langere lessen en niet naar korte lessen van 45 minuten willen, maar die tegelijk 

aangeven dat 70 minuten erg lang is. Veel leerlingen geven aan dat lang niet iedere leerling 

die 70 minuten nodig heeft.  
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Alle docenten werken volgens model Leren zichtbaar maken van Hattie (leerdoelen stellen, 

succescriteria benoemen, commitment en betrokkenheid erbij creëren, input/model 

zijn/controle, begeleid oefenen, afronding, aanbod onafhankelijke oefening).  

 

De docenten zijn goed op de hoogte van kerndoelen en eindtermen en kunnen daardoor het 

beste bepalen wat een leerling tenminste nodig heeft om succesvol te zijn voor zijn vak. Uit 

wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leren het meeste oplevert als leerlingen zelf hun 

leerdoelen opstellen.  Hier streven we naar in de komende jaren. De lesdoelen zijn op elke 

plek en elk moment beschikbaar voor de leerlingen (in studiewijzers die in de ELO te vinden 

zijn). 

 

Iedere les wordt tenminste op drie niveaus georganiseerd. Na gezamenlijke 

instructie/opstart: verlengde instructie/verwerking op basisniveau/extra of andere stof op 

excellentieniveau. De minimale eisen aan differentiatie in de lessen worden beschreven in 

het kwaliteitskader. 

 

De summatieve toetsen per vak worden vastgelegd. In de lessen wordt formatief geëvalueerd 

(om beginniveau en voortgang vast te stellen, zowel door docent als door leerling). Dit 

draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling en bevordert het vermogen van leerlingen om 

zich in hun verdere leven zelfstandig verder te ontwikkelen. 

 

Leermiddelen 

 

De docent kiest om de leerdoelen te bereiken eigentijds, actueel en bij de leerling passend 

materialen en werkvormen. De methode is niet meer leidend, maar ondersteunend. De 

gebruikte leermiddelen zijn ervaringsgericht en betekenisvol, passend bij de behoefte van de 

leerlingen. De actualiteit krijgt waar mogelijk een herkenbare plek in de lessen. De devices  

worden adequaat ingezet. Studiewijzers en materiaal zijn te allen tijde en op verschillende 

plekken (in de les, thuis en in IK-uren) beschikbaar. 

 

De secties zorgen daar waar mogelijk en logisch voor samenhang  met andere vakken ten 

aanzien van het aanbod van leerstof en leerdoelen.  

 

Effectieve inzet van moderne leermiddelen draagt bij aan motivatie van leerlingen en 

docenten en ondersteunt de organisatie van deze onderwijsvorm. Om leerlingen zoveel 

mogelijk maatwerk te kunnen bieden en studiewijzers met bijbehorend materiaal overal en 

altijd beschikbaar te maken is het nodig dat er een goed ingerichte ELO is met koppelingen 

naar de vakken, methodes, Office 365 en studiewijzers. De secties streven ernaar dat de 

leermiddelen die worden gekozen veel keuzemogelijkheden bieden. Ook is het wenselijk dat 

het leermiddel de vorderingen van leerlingen kan monitoren. Naast het digitaal werken zal 

het werken op papier ook belangrijk en nodig blijven. Leerlingen hebben met ingang van 

schooljaar 2020/2021 allemaal een eigen device, waarmee  we voor de leerlingen hun eigen 

maatwerk en flexibiliteit  bevorderen. 
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Toetsen (summatieve toetsen) onderbouw  

 

Toetsen in de onderbouw worden vastgelegd in een rooster (drie keer per week een toetsuur 

(ook 60 minuten – 50 minuten toets en 10 minuten uitloop voor dyslectische leerlingen). Dat 

doen we om de leerlingen helderheid te geven t.a.v. toetsen (het aantal en de planning ervan 

door het jaar heen). Als er geen toets is ingepland, geeft de docent zijn vakles. Dit systeem 

leidt er direct toe dat voor iedereen duidelijk is hoeveel toetsen er jaarlijks gegeven worden 

en wanneer welke toetsen gegeven worden. Dan weten de leerlingen beter wat ze moeten 

plannen en kan daarop gestuurd worden door de coaches. De lestijd kan daardoor volledig 

besteed worden aan leren.   

 

Er wordt geen, aankomend jaar in ieder geval nog niet, banduur voor toetsen gecreëerd. Per 

week zijn er drie (les)uren beschikbaar waarin toetsen afgenomen kunnen worden. Wij 

zorgen ervoor dat elk vak hieraan een bijdrage levert en dat dit wisselend gebeurt.    

 

Keuze-uren en projecturen (Ik- en VIP-uren) 

In de middaguren  is verder ruimte voor de keuze-uren (individuele keuze-uren)  en de 

projecten (verdieping in projecten).  

Deze tijd is opgedeeld in blokken van 30 minuten, waarbij we de keuze deze uren 30/60/90 

minuten te laten duren. 

 

Projecturen (VIP-uren) 

 

Intrinsieke motivatie ontstaat op het moment dat het doel van iets dat geleerd moet worden, 

duidelijk is, als het bijdraagt aan  maatschappelijke bewustwording is of als er sprake is van 

socialisering of persoonsontwikkeling. Maar ook als er een vakoverstijgend aanbod is waarbij 

de samenhang tussen de vakken duidelijk wordt. Samenhang tussen vakken kan door een 

goede samenwerking tussen secties worden bewerkstelligd binnen de vaklessen.  Dit kan 

worden uitgebreid en versterkt in projecten die vakoverstijgend zijn, stages, excursies, 

workshops, hoorcolleges (bovenbouw vwo), enz.  

 

De projecturen zijn bedoeld voor   

- de talentklassen onderzoek, wereld, kunst en sport 

- het aanleren van digitale vaardigheden. Het betreft hier het deel dat niet binnen de 

lessen ontwikkeld wordt. Mediawijsheid en computational thinking zijn de 

belangrijkste onderwerpen hierbij. Deze modules zijn voor iedere leerlingen 

verplicht.  

- excursies en stages (b.v.k. vakoverstijgend en/of t.b.v. lob of burgerschapsvorming) 

In een aanzienlijk deel van de project-uren wordt in ruime mate de vaardigheid 

samenwerkend leren bevorderd. In de onderbouw vindt dat plaats in heterogene groepen per 

leerjaar waar het de modules van de talentklassen betreft. Dat past bij de ambitie om 

betrokkenheid bij – en begrip voor elkaar te creëren.   
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Volgend schooljaar zal in de bovenbouw geen andere projecturen aangeboden dan dat we nu 

doen: in 4 vwo wetenschapsoriëntatie, in het vierde leerjaar ter voorbereiding op de 

werkweek het bijbehorende cultuuraanbod, in het examenjaar de profielwerkstukken.  

Secties en teams ontwikkelen in de komende jaren een breder projectaanbod.   

 

Keuze-uren (Ik-uren) onderbouw 

 

De keuze-uren zijn bedoeld voor:  

- versterking : leerlingen die voor een vak extra tijd nodig hebben om zich de stof 

eigen te kunnen maken werken in deze tijd verder aan het door hen gekozen vak. We 

organiseren  dit in de onderbouw per leerjaar en per stroom. In de bovenbouw 

organiseren we dit per afdeling. We bepalen het aanbod hiervan in eerste instantie 

aan de hand van de maraps van afgelopen jaren.  We bieden in deze uren 

bijvoorbeeld ook de rt-klasjes aan. De steunlessen vervallen hiermee omdat ze in het 

programma-aanbod opgenomen worden. 

- verbreding/verrijking: een aanbod dat we in het basisprogramma  niet doen of 

bijvoorbeeld voorheen buiten schooltijd deden of op ongeregelde momenten. We 

maken daarbij in eerste instantie gebruik van de –nu nog soms onbenutte - talenten 

van het personeel.  Sommige modules/lessen/workshops lenen zich om schoolbreed 

aan te bieden (het kerstkoor bijvoorbeeld). Ander aanbod wellicht voor een leerjaar of 

een afdeling (Spaans, debatclub, leesclub, schaken, een extra kunstvak, wiskunde D,  

programmeren, filosofie, techniekmodules, excellentietraject (zie vwo-onderbouw),  

U-talentdeelname zoals lego-league enz.   

- verdieping: een versterkt aanbod van bestaande vakken, zoals versneld examen, 

vervroegd examen, Cambridge examentraining, Delf (internationaal examen Frans), 

Goethe (internationaal examen Duits). Ook dit aanbod wordt per leerjaar/afdeling 

georganiseerd, al naar gelang het specifieke aanbod.  

- verdieping: wetenschapsoriëntatie voor vwo en gymnasium, waar 

onderzoeksvaardigheden een expliciete plek krijgen en de wetenschap wordt belicht 

(kritisch denken, samenwerken, creatief denken, probleemoplossende vaardigheden). 

- verlichting: een leerling kan wekelijks ook kiezen voor een huiswerkuur, yoga  enz. 

- verbinding: bovenbouwleerlingen die goed zijn in één of meer vakken kunnen zich 

aanbieden als docent-assistent bij een keuze-uur onderbouw, bijvoorbeeld bij 

versterking, maar wellicht ook bij verbreding, verdieping of verlichting. 

Voor leerlingen die doubleren/instromen/afstromen worden speciale modules 

ontworpen waarmee de motivatie en betrokkenheid bij het leren en bij de school 

wordt bevorderd/gerepareerd. Enkele keren per jaar zouden de hoogbegaafde 

leerlingen elkaar kunnen treffen om o.l.v. de coördinator te spreken over hun 

onderwijsbehoefte, workshops krijgen t.a.v.  het versterken van hun executieve 

functies, enz.  
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De leerlingen kiezen sommige keuze-uren wekelijks, andere keuze-uren voor een blok (met 

name verbredingsuren en verdiepingsuren). Bij sommige modules zal een groep leerlingen 

verplicht een aantal van de aangeboden modules moeten volgen (wetenschapsoriëntatie en 

lichamelijke opvoeding).  

 

Niet alle leerlingen hoeven alle keuze-uren in te vullen. We ontwikkelen komend jaar een 

(belonings)systeem waarmee leerlingen de ruimte krijgen om minder onderwijstijd te volgen 

als ze aantonen dat ze met minder schooluren de gestelde doelen bereiken. Dit kan voor 

sommige leerlingen de motivatie om goed te werken verhogen. Daarmee ontstaat ook ruimte 

om met kleinere groepen te werken. 

 

In de komende jaren worden de keuze-uren jaarlijks geëvalueerd en verder uitgewerkt. Dat 

betekent dat zowel inhoud, aantal keuze-uren, keuzebegeleiding als de organisatie van deze 

uren voortdurend verder ontwikkeld worden tot een optimaal aanbod van maatwerk voor alle 

leerlingen naast een klassikaal basisaanbod. 

 

Leerlingen documenteren hun keuzes. Verdieping en verrijking wordt zichtbaar gemaakt (in 

het plusdocument en/of een portfolio) zodat de leerling extra kennis en vaardigheden kan 

aantonen bij vervolgopleidingen en bijvoorbeeld stagesollicitaties. 

 

De coach ondersteunt de leerling bij het maken van de keuzes, maar verplicht  de leerling 

niet.  De leerling leert om verantwoording af te leggen over zijn resultaten en keuzes in de 

coachgesprekken en ook in de voortgangsgesprekken met coach en ouders.  

 

Keuzewerktijd (KWT) bovenbouw 

 

In de bovenbouw hebben leerlingen vier keer week KWT, per schoolsoort. Er is hiermee 

ruimte voor leerlingen voor maatwerkprogramma’s, bijvoorbeeld versneld examen, 
Cambridge examen en leerlingen die deelnemen aan het toptalentprogramma.  

 

Professionele cultuur 

 

We worden een school met omgangsvormen die iedereen kent. Deze krijgen ruim aandacht 

krijgen in mentoraat, les en coaching. Zij helpen een veilig en warm schoolklimaat te 

bewerkstelligen, waarin we uitgaan van vertrouwen en waar  de leerlingen en medewerkers 

zich gezien en erkend voelen. We formuleren een beperkte set regels, waaraan iedereen zich  

houdt. 

 

We werken in een professionele cultuur. We verstaan daaronder een cultuur waarin alle 

gedrag, van alle volwassenen in en om de school  

> bijdraagt aan de doelen van de school 

> leidt tot toename van welbevinden van zichzelf 

> ook leidt tot toename van welbevinden van anderen 

> en waarin gedrag dat niet aan deze criteria voldoet – vriendelijk en duidelijk – wordt 

begrensd. 
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Onderwijsvernieuwing 2020-2021 

 

In acht nemend dat het plan haalbaar/uitvoerbaar moet zijn, maken we een scheiding tussen 

de invoering in de onderbouw en in de bovenbouw. Voor de onderbouw komen de keuze-

uren (Ik-tijd) en de projecturen (VIP-tijd), zoals beschreven in de plannen van de CAN.  

Voor de bovenbouw is de vernieuwing beperkt tot het invoeren van de vier keuzewerktijden. 

Wij blijven werken aan de onderwijsvernieuwing voor de bovenbouw, maar in een iets 

langzamer tempo.  

 

Hieronder zetten wij uiteen welke veranderingen voor de onderbouw gelden en welke voor 

de bovenbouw. 

 

Onderbouw 

 

Nieuw is:  

- een lesduur van 60 minuten  

- de les verloopt volgens de uitgangspunten van J. Hattie (Leren zichtbaar maken) 

- formatief toetsen (met als einddoel formatief werken) 

- summatieve toetsen op ingeroosterde momenten (max. drie keer per week) 

- maatwerk voor elke leerling met keuze-uren (ik) en projecturen (VIP) 

- coaching en mentoraat 

Leerjaar 1: de brugklas start twee keer per week met een mentor met een half uur 

mentor les. Een derde mentorhalfuur wordt geprogrammeerd aan het eind van de 

donderdag. (Dat het derde mentorhalfuur niet ’s morgens lukt, heeft te maken met 

het rooster van de bovenbouw die de roosterpositie nodig heeft). Daarnaast is er 

twee keer ruimte voor de coach om leerlingen te spreken.  

Leerjaar 2 en 3 onderbouw: In klas twee en drie is er twee keer een half uur 

mentoraat en twee keer kan de coach met leerlingen spreken.  

 

We handhaven: 

- het systeem van klassen, leerjaren en stromen 

- de klas is de basis 

 

We maken gebruik van wat al bestaat aan maatwerk, versterking, verbreding en verdieping 

- steunlessen 

- talentklassen  

- excellentietrajecten vwo en gymnasium 

- wetenschapsoriëntatie 

- U-talent-projecten 

- LOB-projecten 

- maatschappelijke stages 

- internationale projecten 

 

 



 

 

14 

 

- culturele projecten 

- excursies 

- activiteiten t.b.v. de identiteit van de school 

- maatwerk voor top(sport)talenten 

- vervroegd en versneld examen (bovenbouw) 

- keuze-uren mavo 3 (bovenbouw)  

 

Bovenbouw 

 

Nieuw is:  

- lesduur van 60 minuten 

- keuzewerktijd, vier keer per week 

- coaching (en geen mentoruur) 

Er is per week ruimte voor leerlingen een coach spreken.  

- formatief toetsen 

 

Lesrooster onderbouw en onderbouw (zie bijlage 2) 

Het Nieuwe Eemland gaat van een lesduur van 70 minuten naar een lesduur 60 minuten. 

Het aantal lesuren bij een lesduur van 70 minuten bij een fulltime-aanstelling is 17.85 

lessen per week. 

Het aantal lesuren bij een lesduur van 60 minuten bij een fulltime-aanstelling is 20,84 

lessen per week (zie daarvoor Update kaderregeling taakbeleid Meridiaan College, 3 juni 

2015).  

Door invulling van de CAO-maatregel willen wij het maximaal te geven lessen terugbrengen 

naar 20 lesuren per week (zie blz. 16).  

Voorstel:  

- We streven ernaar dat elke docent 10% van zijn lestijd gaat vullen met bijvoorbeeld 

mentorles, keuzewerktijd en/of projecturen. Hierdoor zal een docent met een 

volledige lestaak niet meer dan 18 vaklessen gaan geven.  

  

De dagindeling verandert t.o.v. die van nu. Er blijven gescheiden roosters voor onder- en 

bovenbouw. De kleine pauze wordt 15 minuten. In de middag is er ook een pauze van 15 

minuten.   

 

Lessentabel onderbouw en bovenbouw (zie bijlage 2) 

Voorstel: 

De lessentabel wordt zo weinig mogelijk veranderd. In de bovenbouw blijft de lessentabel 

ongewijzigd en in de onderbouw zijn er kleine wijzigingen (zie bijlage 2).  

 

De lessentabel van LO is hierdoor mogelijk in strijd met het minimale aantal LO-lessen, voor 

leerlingen die niet in de sportklas zitten, of LO2 of BSM volgen. Dat kan opgelost worden 

door de leerlingen in de keuze-uren één of meerdere modules sport aan te beiden 

(verplicht).  

 

Knelpunt is het aantal uren keuzewerktijd voor mavo 3. Dit leerjaar heeft al drie keer KWT en 

zou nu naar zeven gaan. Wij komen uiterlijk januari 2020 met een voorstel. 
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Taak- en lesuren mentor en coach 

 

Bij de onderwijsvernieuwing gaat ook de rol van de mentor veranderen. Er komt een nieuwe 

invulling van de begeleiding door mentor en coach. Daarvoor wordt een nieuwe 

taakomschrijving gemaakt. Voor het gedeelte dat de mentor klassikaal bezig is, wordt dat 

ook gezien als les in het taakbeleid. Voor de nieuwe rollen van coach/mentor worden ook 

nieuwe urenaantallen in het taakbeleid vastgelegd. Dat wordt onderdeel van de bespreking 

van de takenlijst in het begin van het volgend kalenderjaar.  

 

Ontwikkeltijd en scholing  

Dit jaar hebben wij ontwikkeluren tijdens vijf weken waarin we een 50-minutenrooster 

hanteren. De ontwikkeltijd is voor docenten, secties en teams en zijn gericht op vak, 

pedagogiek en didactiek. De onderwijsvernieuwing verheldert waaraan docenten, secties en 

teams aan werken.  

Op de drie centrale thema’s: de les, formatief toetsen en coaching/mentoraat zijn 
werkgroepjes ingesteld, telkens een teamleider en een of twee docenten, die voortrekkers 

zijn.  Ook voor de keuzewerktijd stellen wij een voorbereidingsgroep in.  

 

Voor secties: 

- kerndoelen vertalen in programma’s voor lessen van 60 minuten waar verder ook 

beschreven staat: differentiatie (versterking, verdieping en verbreding (zowel in de 

les als in de keuzewerktijd) 

Scholing op aanvraag 

Voor docenten: 

- Leren zichtbaar maken, volgens de uitgangspunten van Hattie (scholing start in 

oktober) 

- Formatief toetsen (scholing start in oktober) 

- Coaching (scholing start in maart) 

 

Lesson Study’s  
De afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in Lesson Study’s, waarbij vakdocenten lessen 
ontwierpen, gaven (met vaak docenten achter in de klas) en verder ontwikkelden. 

Twee docenten hebben hiervoor een scholing gevolgd. Wij willen dit nu oppakken als middel 

voor de huidige lespraktijk en de onderwijsvernieuwing. 

We doen dit in samenspraak met de coaches en in het kader van de opleidingsschool, die wij 

willen worden en waarvoor ook Lesson Study’s wordt ingezet.  

 

Pilots 

Er kunnen dit schooljaar pilots plaatsvinden. Docenten, secties en teams kunnen hiervoor 

een aanvraag indienen.  

 

 

 


