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0 Voorwoord 

Dit schoolplan beschrijft, conform de Wet op het Voortgezet Onderwijs 
artikel 24, het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid 
met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs op Helen Parkhurst, openbare daltonschool voor mavo, havo en 
vwo in Almere, in de periode 2015- 2019. Het schoolplan is bedoeld als 
verantwoordingsdocument naar het bestuur, raad van toezicht en overheid, 
en ook naar personeel, ouders, leerlingen, vervolgonderwijs en externe 
samenwerkingspartners. 
 
Het vorige schoolplan besloeg de periode 2010 – 2014. Bij de 
totstandkoming van dit nieuwe schoolplan is de evaluatie van voorgaand 
schoolplan meegenomen, evenals de uitgangspunten zoals verwoord in het 
koersplan 2015 – 2018 van de Almeerse Scholen Groep, het schoolbestuur 
waaronder Helen Parkhurst valt. 
 
Het schoolplan is tot stand gekomen door bijdragen van diverse 
medewerkers die in opdracht van de schoolleiding beschreven wat  de 
ambities van de school voor de komende jaren zijn. Daaraan voorafgaand 
heeft de schoolleiding alle medewerkers middels bijeenkomsten 
geïnformeerd en geconsulteerd over de schoolontwikkeling en het 
meerjarenbeleid. 
 
Na bespreking van het schoolplan in de afdelingen, met de schoolbrede 
ouderraad en met het leerlingenparlement, heeft de medezeggenschaps-
raad op 23 juni 2015 ingestemd met het plan, zoals vastgesteld in het 
managementteam. 
 
Het schoolplan is geen statisch document, maar geeft richting aan en 
ruimte voor actuele ontwikkelingen gedurende de looptijd van het 
schoolplan. Jaarlijks bepaalt het managementteam in mei - op basis van de 
inbreng uit de teams - de speerpunten en de te behalen resultaten voor het 
komend schooljaar. Het schoolplan is daarbij leidend voor de jaarlijkse 
activiteitenplannen binnen de teams, die steeds uiterlijk in september 
worden vastgesteld. 
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1 Inleiding 

Helen Parkhurst is de openbare daltonschool voor mavo, havo en vwo in 
Almere. In schooljaar 2015 - 2016 telt de school ruim 1700 leerlingen, 
verdeeld over zes afdelingen.  
 
Helen Parkhurst heeft een sterke bèta-profilering met op dit moment tien 
technasiumklassen voor havo en vwo en twee bèta mavo- klassen. 
Daarnaast begeleidt Helen Parkhurst als topsporttalentschool ieder jaar 
circa vijftig topsporters. De school heeft in 2010 de Groene Vlag verkregen 
en is daarmee de eerste duurzame middelbare school in Nederland. 
 
De daltonidentiteit blijft ook de komende jaren leidraad en resulteert in 
leerlinggericht onderwijs, waarbij leerlingen ruimte krijgen voor eigen 
initiatief, voor het doen van onderzoek en het leren op heel verschillende 
manieren. Zo ervaren leerlingen in een veilige en vertrouwde leeromgeving 
dat leren spannend en betekenisvol kan zijn en nemen zij 
verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. 
 
Helen Parkhurst is een van de acht VO-scholen van de Almeerse Scholen 
groep (ASG). Afspraken met betrekking tot onderwijs, personeel en 
kwaliteit worden bestuurlijk gemaakt, met ruimte voor schoolspecifiek 
beleid. Richtinggevend zijn de acht kernwaarden van de ASG:  
 
1. Algemeen toegankelijk onderwijs dicht bij huis 
2. Kindgericht 
3. Ondernemend en vooruitstrevend 
4. Een betrokken maatschappelijke partner 
5. Een divers en op elkaar aansluitend aanbod 
6. Een professionele werkomgeving 
7. Goede werkgever 
8. Sterke organisatie 
 
De missie, visie en ambities in dit schoolplan passen bij hiervoor genoemde 
uitgangspunten en vormen de basis voor een organisatie die zich richt op 
het realiseren van hoogstaande onderwijskwaliteit en goed werkgevers- en 
werknemerschap, met alle partijen die daarbij betrokken zijn en met oog 
voor ontwikkelingen in de maatschappij. 
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2 Missie, visie en ambities 

Helen Parkhurst wil jonge mensen begeleiden naar volwassenheid, waarbij 
ze overeenkomstig hun capaciteiten een diploma halen op mavo, havo- of 
vwo-niveau om daarna succesvol te kunnen instappen in een 
vervolgopleiding en als volwaardige burgers te kunnen deelnemen aan de 
samenleving. Ons daltononderwijs, waarin leerlingen veel 
verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leren, biedt daartoe de 
mogelijkheden. Een diploma krijgen op Helen Parkhurst betekent toegerust 
zijn op de toekomst, met als bagage zowel cognitieve kennis als sociaal- 
culturele vaardigheden. 

Op Helen Parkhurst is er de afgelopen jaren veel nadruk gelegd op het 
verbeteren van de resultaten, met name in de bovenbouw. Cijfermatige 
resultaten zijn voor een school, en vooral ook voor de buitenwereld, een 
belangrijke indicator of de school voldoet aan de gestelde 
kwaliteitsnormen. De resultaten blijven dan ook de komende jaren 
voortdurend aandacht vragen. Maar voor een daltonschool bestaat 
kwaliteit uit veel meer dan alleen goede cijfers. Verantwoordelijkheid, 
Verantwoording, Vertrouwen: het zijn kernbegrippen voor het onderwijs op 
een daltonschool, evenals: Vrijheid in gebondenheid, Zelfstandigheid, 
Samenwerking.  

Genoemde kernwaarden staan in de daltondriehoek zoals de Nederlandse 
Dalton Vereniging die hanteert. Daarnaast zijn er in 2012 landelijk vijf 
kernwaarden geformuleerd (zie hoofdstuk 3). Een vertaling naar de eigen 
school brengt ons tot drie eigenschappen die ons doen en laten typeren: 
betrokken, nieuwsgierig en veelzijdig.  

Betrokken 

Werken vanuit de daltonvisie betekent werken vanuit betrokkenheid bij 
elkaar. Vertrouwen geldt voor en tussen alle geledingen binnen de school: 
daarin zijn we met elkaar verbonden. Werken vanuit dit vertrouwen 
betekent dat er geleerd wordt, fouten gemaakt mogen worden en dat we 
elkaar aanspreken op onprettig gedrag, elkaar complimenten geven en 
reflecteren op ons eigen handelen. Dit alles om open te staan en steeds 
nieuwsgierig te blijven; belangrijke voorwaarden om te kunnen leren. Wij 
verwachten dat de nieuwe schoolindeling in zes kleinere afdelingen ervoor 
zorgt dat mensen nog meer tijd en aandacht voor elkaar kunnen hebben. 
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Nieuwsgierig 

Nieuwsgierig zijn zorgt voor vooruitgang. Medewerkers die zich willen en 
moeten ontwikkelen, zijn nodig om zich steeds meer te kwalificeren in het 
daltononderwijs, mee te gaan in de modernste ontwikkelingen en de school 
te zien in de context van de samenleving. 

Belangrijk voor een daltonschool is de context waarbinnen deze school 
functioneert en dus de leerlingen en docenten leren en werken. Deze 
context bestaat heel direct uit de invloed van ouders/verzorgers, maar ook 
uit invloeden vanuit de samenleving in Almere, Nederland en de rest van de 
wereld. Om de school binnen deze context te positioneren worden 
bedrijven en opleidingen verbonden aan het Helen Parkhurst. Ook de 
aansluiting en doorlopende leerlijn vanuit het primair onderwijs maakt deel 
uit van deze positionering. Leren in de context is wat leren betekenisvol 
maakt. 

Veelzijdig 

Creativiteit, lichamelijke ontwikkeling, ICT-vaardigheden en cognitieve 
grenzen opzoeken: het is een grote uitdaging voor een daltonschool maar 
noodzakelijk om de leerlingen op allerlei gebieden te laten groeien tot 
veelzijdige en verantwoordelijke jonge mensen. 

Kwalitatief goede docenten en medewerkers zijn een voorwaarde om dit 
groeiproces bij leerlingen mogelijk te maken. Door effectief met elkaar 
samen te werken, recht te doen aan verschillen tussen mensen en inzet van 
minimaal benodigde middelen kan de kwaliteit geborgd worden en zelfs 
sterk verbeteren. Het resultaat is een nog meer professionele organisatie, 
waarbij de docent zich kan richten op de kerntaak: het lesgeven. 

  



3 Onderwijskundig beleid 

7 

3 Onderwijskundig beleid 

Helen Parkhurst is in 1998 als daltonschool gestart met volledig heterogene 
klassen. In 2005 werd gekozen voor deels homogene, deels dakpansgewijze 
brugklassen: vmbo, theoretische leerweg/havo, havo/vwo en vwo-bèta. De 
vernieuwing van de basisvorming en het inspelen op de vraag van ouders 
deden hiertoe besluiten. Er kwam veel aandacht voor samenwerking in 
leergebieden en gedifferentieerd lesgeven. Enkele jaren geleden werd 
besloten tot een indeling in homogene klassen mavo, havo en vwo. 
Hiermee – en met andere gerichte interventies -  wilde de school de 
opbrengsten verbeteren. 

 
Of de homogene indeling ook daadwerkelijk betere resultaten oplevert, is 
nog niet onderzocht. Wel kunnen we bogen op hogere slagingspercentages. 
Daarom behouden we vooralsnog de homogene indeling, met daarbij de 
mogelijkheid voor leerlingen om ‘op te stromen’. De komende jaren zal er 
blijvend aandacht zijn voor borging van kwaliteit. Daarbij willen we nog 
meer aandacht voor ontwikkeling van de vaksecties. 

 
Het gericht zijn op goede prestaties bij de afzonderlijke vakken mag niet 
betekenen dat we onze daltonwaarden op een laag pitje zetten. Als 
daltonschool willen wij dat leerlingen initiatiefrijke en onderzoekende 
jongvolwassenen worden. Dat kan volgens ons alleen als leerlingen keuzes 
krijgen en zelf leren nadenken over hun leerproces. Daarom is er veel 
ruimte voor leren op verschillende manieren: vakgericht en 
vakoverstijgend, klassikaal en zelfstandig of samenwerkend in groepjes.  
 
Veel docenten zijn inmiddels vaardig in het tegemoet komen aan de leerstijl 
of het leertempo van de individuele leerling. We willen de komende jaren 
onderzoeken in hoeverre de nieuwe inzichten over adaptief onderwijs en 
gepersonaliseerd leren ons daarmee nog verder brengen (zie verder bij 
Daltononderwijs).   
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3.1 Daltononderwijs 

De Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) heeft ons als daltonschool erkend 
omdat wij in ruime mate gestalte geven aan de daltonideeën ‘vrijheid in 
gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking’ en de in 2012 
geformuleerde vijf kernwaarden: samenwerking, vrijheid en 
verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie (zie 
www.dalton.nl voor meer toelichting). 
 
Dalton is ‘a way of life’. Voor leerlingen en docenten en Onderwijs 
Ondersteunend Personeel. Wederzijdse feedback en verantwoording 
vormen een basis waarin naar elkaar luisteren en van elkaar leren een 
normale zaak is 1. Een daltonschool is een gemeenschap die zowel naar 
binnen (naar zichzelf) als naar buiten (naar de gemeenschap) kijkt en waar 
leren centraal staat. Lessen zijn daarbij niet gelijk aan lesuren. 
 
Hoewel het daltononderwijs op Helen Parkhurst in principe op orde is, 
blijven er nog verbeterpunten: reflectie, ict-gebruik, samenwerkend leren 
(zie ook aanbevelingen ASG-rapportage en daltonvisitatie 2012 2), planning 
door docenten en effectiviteit daltonuren. Dit is besproken met 
vertegenwoordigers van de NDV. 
 
Gerealiseerd is een onderwijskundige cultuur waarin een rustig leerklimaat 
en de schoolveiligheid in het algemeen goed geborgd zijn. Dalton en 
activerende didactiek vormen de eerste pijlers onder scholing. De ‘ideale 
daltonles’ is beschreven in het zogeheten Groene Boekje. Ook zijn er online 
via een ‘Daltonportaal’ kijkwijzers beschikbaar gekomen voor docenten die 
elkaar collegiaal consulteren. De vakoverstijgende reflectie is ingevoerd. 
Daltoncompetenties zijn daarin opgenomen. Een reflectiemodel voor Kunst 
& Cultuur is uitgewerkt en binnen dit leergebied geïmplementeerd. 
Digitalisering van het leerlingvolgsysteem maakt het mogelijk om de 
resultaten van leerlingen per vak op twee niveaus aan te geven en waar 
gewenst te voorzien van een toelichting. Met andere daltonscholen wordt 
gewerkt aan een certificaat voor leerlingen die door daltononderwijs extra 
vaardigheden of competenties hebben verworven.  
 
Het voornemen is de komende jaren de effectiviteit van de daltonuren te 
vergroten. We willen ook dat alle docenten efficiënte feedback leren geven 
en leerlingen zelf ook meer doeltreffend leren reflecteren waardoor de 
reflectie betekenisvol wordt. De daltoncompetenties die onze leerlingen 
meekrijgen, willen we in samenwerking met organisaties en bedrijven in 
Almere toetsen op maatschappelijke betekenis.  
 
Ons daltononderwijs vertoont veel kenmerken van adaptief onderwijs, 
maar in de toekomst is het mogelijk hier nog meer vorm aan te geven, met 
name in relatie tot ICT. De op dit moment veel gebezigde term 

                                                           
1
 Leren zichtbaar maken, J.Hattie 2012, p. 47 

2
 Zie Daltonvisitatie 2012 



3 Onderwijskundig beleid 

9 

‘gepersonaliseerd leren’ leggen wij uit als leren vanuit een daltonvisie, 
onder meer met behulp van leerlijnen. Winst valt wellicht nog te behalen 
door leerlingen met digitale methodes aan taken te laten werken. Dit zou 
op termijn kunnen resulteren in diploma’s met cijferlijsten op verschillend 
niveau, mits organisatorisch en inhoudelijk haalbaar en wenselijk. 
 
Samenwerking is een belangrijke daltonwaarde. Dat gaat verder dan dat 
leerlingen kunnen samenwerken in een groepje. Samenwerkend leren is 
met elkaar kennis creëren waarbij je elkaar echt nodig hebt voor de 
uitvoering van een gezamenlijke taak. Leerlingen kunnen daarbij in een klas 
geclusterd worden op leerstijl of leertempo. Dat kan ook in een homogene 
klas en dat kan ook door onderling taken te verdelen. Hier komen de 
mogelijkheden van ICT om digitaal informatie uit te wisselen goed van pas. 
Daarom willen wij samenwerkend leren met ICT in elk leerjaar invoeren. 

 
Beleidsvoornemens in schema 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Opzetten plan rond effectiever vormgeven daltonuren. 
Verder uitwerken van opdracht samenwerkend leren voor 
secties. 
Verkenning van mogelijkheden gedifferentieerde diploma’s 
met bijbehorende werkwijze voor mavo, havo en vwo. 
Daltoncompetenties worden besproken, in samenhang met 
uitkomsten visitatie NDV van 30 maart 2016, en getoetst op 
maatschappelijke betekenis.  
Onderzoek naar vwo-traject voor meer- en hoogbegaafden. 

2016-2017 Uitvoering van plan effectiever vormgeven daltonuren. 
Verder uitwerken van opdracht samenwerkend leren voor 
secties. 
Verdere verkenning van mogelijkheden gedifferentieerde 
diploma’s. 
Onderzoek en zo mogelijk start vwo-traject voor meer- en 
hoogbegaafden in 4vwo. 
Daltoncompetenties zijn onder de aandacht gebracht bij 
maatschappelijke partners. 

2017-2018 Docenten en leerlingen geven aan dat daltonuren effectief 
zijn. 
Samenwerkend leren zichtbaar in alle vakken. 
Voorexamenjaar mavo en havo starten indien mogelijk met 
niveau-gedifferentieerde diploma’s. 
Leerlingen krijgen “daltoncompetent” certificaten uitgereikt 

2018-2019 Samenwerkend leren zichtbaar in alle vakken 
Eerste leerlingen ontvangen een excellent-vwo diploma, dat 
qua tempo en programma anders is dan het reguliere vwo-
diploma. 
Leerlingen halen indien mogelijk diploma’s met cijferlijsten op 
verschillend niveau. 
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3.2 Pedagogisch beleid 

Op onze school wordt geleerd en bij het leren worden fouten gemaakt, 
door leerlingen én door medewerkers. Uiteraard proberen we het aantal 
fouten tot het minimum te beperken. 
We proberen een zo optimaal mogelijke leeromgeving te creëren, waarbij 
we de relatie tussen leerlingen onderling en de relatie met de medewerkers 
van eminent belang vinden. Dat klimaat maken we immers samen. 
“Wederzijds vertrouwen” is daarbij het sleutelwoord. Niet de macht maar 
de dialoog leidt ons.  
Daarnaast dragen we zorg voor zo goed mogelijk verlopende lessen met 
bevoegde en bekwame docenten, een passend rooster en een plezierig 
gebouw.  
We zijn een regelarme school en dat willen we blijven. Vanzelfsprekend 
gelden ook hier de wettelijke kaders. De twee belangrijkste regels zijn:  
• “Behandel de ander, zoals je zelf behandeld wilt worden” 
• “Gebruik de materialen in je leefomgeving waarvoor ze bedoeld zijn” 
 
In conflictsituaties zullen we het kleinst mogelijk interventiemiddel 
gebruiken om het conflict te beslechten. Conflicten worden zoveel mogelijk 
pal na de les of op dezelfde dag uitgesproken. De ultieme middelen 
‘schorsen’ en ‘van school verwijderen’ willen we zo min mogelijk hanteren. 
De komende jaren willen wij nog meer werken aan een cultuur waarin het 
elkaar aanspreken op gedrag en op gemaakte afspraken vanzelfsprekend is. 
Dat geldt voor iedereen in de organisatie. 
 
In ons pedagogisch handelen zullen we steeds voor ogen houden dat het 
leerproces het doel is. Dat betekent dat we leerlingen uitdagen, hen leren 
omgaan met anderen, hen grenzen laten ontdekken en hen laten ervaren 
waar grenzen liggen. Zó voeden we hen mede op tot  
( zelf)kritische burgers die een zinvolle bijdrage aan de maatschappij 
kunnen leveren. 
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3.3 Didactisch beleid 

Didactiek beschrijft hoe kennis, vaardigheden en attitudes onderwezen 
kunnen worden. Didactiek op een daltonschool geeft richting aan hoe 
leerlingen regie nemen over hun eigen leerproces. Leerlingen evalueren en 
reflecteren regelmatig aan de hand van tussentijdse reflecties en formele 
zelfadviezen waarbij zij verantwoording afleggen over hun leerproces. 
In de periode tot 2019 is het de bedoeling dat er substantieel meer tijd 
wordt vrijgemaakt voor de ontwikkeling van didactiek in de vaksecties, 
naast het continueren van vakoverstijgend en onderzoekend leren. 
 
Met de komst van mobiel internet en sociale media is er een generatie 
leerlingen ontstaan die voor de kennis niet langer afhankelijk is van die ene 
docent voor de klas. De docent is niet langer degene die alles weet en dat 
probeert over te brengen op de leerlingen. 
Digitale techniek maakt het in toenemende mate eenvoudiger om 
leerlingen individueel te volgen in het leren. Bijbehorende didactiek richt 
zich op een variëteit aan leeractiviteiten in een lesuur. Daarmee laat het 
onderwijs zich kenmerken als adaptief onderwijs. Onderwijs dat zich 
aanpast aan de behoefte en ontwikkeling van de leerling. 
 
De didactiek van het daltononderwijs krijgt daarnaast vorm door complexe 
opdrachten waarbij leerlingen al samenwerkend hun cognitieve 
competenties vergroten. Deze complexe opdrachten kennen hun oorsprong 
in het constructivisme, een leertheorie die uitgaat van de opvatting dat 
leren start wanneer iemand een storende discrepantie ervaart tussen het 
eigen wereldbeeld en dat van anderen, en dat vervolgens door te leren wil 
oplossen. 
 
Op het gebied van didactiek gaan we mee met de tijd door gebruik te 
maken van nieuwe middelen, die aansluiten bij het doel om de leerlingen 
vaardiger te maken en voor te bereiden op ‘een leven lang leren’. Op die 
manier sluiten de doelstellingen aan op wat in het Koersplan van de ASG 
staat genoemd als ‘excellent en eigentijds’ onderwijs. 
 
We willen dat alle docenten vaardig zijn in het beschrijven van leerdoelen in 
OBIT-kenmerken: Onthouden, Begrijpen, Integreren en Toepassen (in 
overleg is RTTI ook een optie). Elk vak kent straks een doorlopende leerlijn 
van 1mavo tot en met 6vwo, beschreven in termen van leerdoelen en 
uitgezet in beheersingsniveau. De docenten zetten moderne didactische 
toepassingen in bij het ontwerpen van adaptieve leeractiviteiten. Elke 
leeractiviteit kent waar mogelijk een ICT- component. Leeractiviteiten 
krijgen labels mee als dalton, samen, les, individueel of keuze. 
Er wordt in het vak een keuze ingebouwd. Dat kan bijvoorbeeld zijn in de 
manier van een opdracht maken (alleen of samen) of op welk moment een 
onderdeel wordt afgesloten. Ook hier past de keuze in de stijl van de 
docent en het vak. Docenten zijn vaardig in het gebruiken van nieuwe en 
moderne didactische toepassingen die aansluiten bij het karakter van het 
vak. Er wordt gekeken naar de individuele voortgang van de leerling. Waar 



3 Onderwijskundig beleid 

12 

mogelijk wordt een leerling meer uitgedaagd of extra ondersteund. Om uit 
te kunnen blijven gaan van een individuele voortgang worden de leerlijnen 
actief aangeboden aan de leerlingen en zijn deze leidend in de les. 
 
Er zal een beperkt aantal vaste reflectiemomenten blijven waarin de 
driehoek Leerling, Ouders, School (LOS-model) zichtbaar wordt. Docenten 
zullen verder geschoold worden om de natuurlijke reflectie op gang te 
brengen, te identificeren en te benoemen. 
 
Beleidsvoornemens in schema 

 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Scholing 
Aanbieden van vouchers/externe scholingen in het gebruik 
van ICT tijdens de les, het ontwerpen van leeractiviteiten, 
OBIT, Coöperatief Leren en Passend onderwijs 
Leerlijn 
Ieder vak heeft aan het begin (van het jaar voor) iedere 
periode/trimester de leerlijn in de elektronische leer 
omgeving (elo) staan, beschreven in leeractiviteiten 
waaronder samenwerkend leren (zie sectieplannen). 
Leeractiviteiten 
nvt 
In de leerlijn staan keuzemogelijkheden voor de leerlingen. 
Evaluatie op reflectie: papieren versus digitale rapporten. 

2016-2017 Scholing 
Aanbieden van vouchers/externe scholingen in het gebruik 
van ICT tijdens de les, het ontwerpen van leeractiviteiten, 
Samenwerkend Leren, Adaptief en Passend  onderwijs 
Leerlijn 
Ieder vak heeft aan het begin (van het jaar voor) iedere 
periode/trimester de leerlijn in de elo staan, beschreven in 
leeractiviteiten waaronder in toenemende mate 
samenwerkend leren (zie sectieplannen). 
Leeractiviteiten 
De leeractiviteiten zijn in de belasting van leertijd ingedeeld 
in een verhouding dalton, samen, les en individueel  en 
hebben in toenemende mate een adaptief karakter(zie 
sectieplannen). 
In de leerlijn staan keuzemogelijkheden voor de leerlingen. 

2017-2018 Scholing 
Aanbieden van vouchers/externe scholingen in het gebruik 
van ICT tijdens de les, Samenwerkend  Leren en Adaptief 
onderwijs 
Leerlijn 
Ieder vak heeft aan het begin (van het jaar voor) iedere 
periode/trimester de leerlijn in de elo staan, beschreven in 
leeractiviteiten waaronder in toenemende mate 
samenwerkend leren (zie sectieplannen). 
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Leeractiviteiten 
De leeractiviteiten zijn in de belasting van leertijd ingedeeld 
in een verhouding dalton, samen, les en individueel  en nog 
meer een adaptief karakter(zie sectieplannen). 
In de leerlijn staan keuzemogelijkheden voor de leerlingen. 

2018-2019 Zie 2017-2018, maar leeractiviteiten hebben nu voor een 
groot deel een adaptief karakter. 
Moderne toepassingen ICT en nieuwe media bij 100 % van 
de vakken. 
Volledige docententeam heeft de mogelijkheid gehad om 
zich te scholen in het aanbieden van adaptief onderwijs. 

 
 

3.4 Samenwerkend leren en ICT 

Om in ons daltononderwijs leerlingen individueel leerstof aan te kunnen 
dragen en te volgen in het leren, is het gebruik van ICT onontbeerlijk. Ook 
voor het samenwerkend leren is het belangrijk dat zij effectief met elkaar 
kunnen samenwerken met behulp van digitale middelen. 
 
Leraren en stagiaires moeten in staat zijn om de betekenis van technologie 
en nieuwe media te kunnen vertalen in hun dagelijkse onderwijspraktijk. De 
interactieve contacten via de digitale leergemeenschap zullen op lange 
termijn de samenwerking tussen verschillende vakken en kennisdomeinen 
bevorderen.  
 
Het koppelen van ICT aan leeractiviteiten brengt met zich mee dat wij 
willen nadenken over de hulpmiddelen (‘devices’) die leerlingen daarvoor 
nodig hebben. Het principe van ‘Bring Your Own Device’ blijkt niet altijd 
werkbaar in de klas. Onze voorkeur ligt dan toch bij de iPad, ondermeer 
omdat dit ‘device’ niet zo gevoelig is voor schade en omdat we af willen van 
de diversiteit aan ‘devices’ in de klas.  
 
Wij starten in schooljaar 2015 – 2016 met nog eens twee iPad-klassen in 
het eerste leerjaar, waarmee het totaal aantal iPad-klassen op vier komt. 
We blijven samenwerken met andere scholen in Flevoland en met 
basisscholen van de ASG, die ook intensief met iPads bezig zijn 
(bijvoorbeeld ‘Het Palet’). Een van de ambities van de ASG is het bereiken 
van vernieuwend en kwalitatief goed onderwijs.  
 
De iPadklassen zijn hier een voorbeeld 
van. Vervolgens zal in schooljaar 2018-
2019 naar aanleiding van opgedane 
ervaringen een keuze worden 
gemaakt uit beschikbare en meest 
geschikte ‘devices’. 
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Beleidsvoornemens in schema 
 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Ook de leerlingen in de bovenbouw moeten een ‘device’ 
hebben. We starten daarmee in leerjaar 4.  
Een projectgroep ontwikkelt een vorm van adaptief onderwijs 
op Helen Parkhurst. 
De iPad-klassen worden uitgebreid. 
Er wordt een ICT beleidsplan geschreven. 

2016-2017 ICT beleidsplan wordt uitgevoerd. 
Adaptief onderwijs wordt in een pilot uitgezet. 

2017-2018 Adaptief onderwijs wordt breder ingezet. 

2018-2019 Continueren van beleid. 

 

3.5 Nederlands, Engels en Rekenen 

Taalbeleid, zowel in het Nederlands als in het Engels, en rekenbeleid 
ondersteunt de leerroute van leerlingen van klas 1 t/m 6. Taalbeleid 
ondersteunt leerlingen om op hun cognitieve niveau te functioneren en de 
schooltaal eigen te maken. Het betreft: mondelinge taalvaardigheid, 
leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, begrippenlijst, taalverzorging en online 
geletterdheid. 
 
De regering wil dat leerlingen via het afleggen van een verplichte 
rekentoets aantonen dat zij voldoende reken- en taalkennis hebben, 
gerelateerd aan referentieniveaus. Vanaf schooljaar 2015-2016 moet het 
resultaat van de rekentoets voor een groot aantal leerlingen gaan 
meewegen voor het behalen van een diploma. Vanaf schooljaar 2016-2017 
moet dit voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs het geval zijn. Ons 
rekenbeleid richt zich erop dat iedere leerling op of boven het landelijk 
gemiddelde scoort voor de rekentoets.  
 
Er zijn ook vastgelegde streefniveaus voor het vak Engels. Zo zal de leerling 
van 3havo en 4mavo moeten voldoen aan de eindtermen van het vmbo 
gl/tl. Een leerling uit 3vwo zal aan het eind moeten voldoen aan de 
eindtermen van 4mavo, maar dan op plusniveau. Aan het eind van 5havo 
en 4vwo zal een leerling moeten voldoen aan de streefniveaus van havo. 
Aan het eind van 6vwo zal een leerlingen moeten voldoen aan de 
streefniveaus van vwo. 
 
In de afgelopen jaren is er schoolbreed aandacht geweest voor reken- en 
taalbeleid. In de reguliere lessen wordt er expliciet of impliciet tijd besteed 
aan de basisvaardigheden van de kernvakken. Dit wordt taalgericht 
vakonderwijs genoemd en gebeurt bij meerdere vakken. De vak- en 
taaldoelen worden simultaan ontwikkeld via onderwijs dat contextrijk is, vol 
interactiemogelijkheden zit en waarbinnen benodigde taalsteun wordt 
geboden. 
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Bij de evaluatie van juni 2014, blijkt dat het reken- en taalbeleid is uitgezet, 
maar dat er nog expertise, middelen en tijd ontbreken. Het beleidsplan 
moet verder worden uitgewerkt volgens landelijke richtlijnen. 
 
Het vormgeven en uitvoeren van een goed reken- en taalbeleid sluit aan bij 
de opdracht van de ASG om vernieuwend en kwalitatief goed onderwijs te 
verzorgen. Bij het opstellen van het taal- en rekenbeleidsplan wordt gebruik 
gemaakt van de ontwikkelingen in de wetenschap en onderzoek. Bovendien 
zal er gebruik gemaakt worden van het meetinstrument “Diataal”. 
 
Twee maal per schooljaar wordt er een aantal toetsen afgenomen. Na de 
toets krijgt de leerling gelijk de uitslag in beeld. De uitslag wordt besproken 
met de leerlingen bij de vakken en het totaaloverzicht wordt besproken 
binnen het LOS-model en ouders krijgen het totaaloverzicht digitaal. Bij 
determinatie/voortgangsvergadering heeft het resultaat van de toetsen een 
ondersteunende rol. 

  
Beleidsvoornemens in schema 

 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Benoemen coördinatoren Taal, Rekenen, Diataal en Cito 
Opleiden medewerkers 
Vormgeven en uitvoeren taal- en rekenbeleidsplan 
Inplannen van daltonuren rekenen en taal  per twee 
afdelingen (deze zes uren worden in principe in de formatie 
verdeeld tussen Nederlands en Wiskunde) 

2016-2017 Uitvoeren taal en rekenbeleidsplan 
Opleiden medewerkers  
Evalueren beleidsplan en uitvoering 

2017-2018 Bijstellen beleidsplan en uitvoering 
Schoolbreed uitrollen 
Evalueren beleidsplan (zowel plan, lessen en voortgang 
leerlingen) 

2018-2019 Continueren beleid 

 
 

3.6 Beoordeling en toetsen 

Beoordeling is het afronden van het werk van de periode. Dit kan met 
schriftelijke toetsen, maar ook via presentaties, werkstukken, praktische 
opdrachten en er zijn nog veel meer mogelijkheden. De afgelopen jaren is 
er veel aandacht geweest voor de validiteit van de toets. Toetsen zijn door 
de meeste vaksecties geanalyseerd en aangepast met behulp van de OBIT –
methode. Door het invoeren van cijfers voor de onderbouw kunnen we de 
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loopbaan van leerlingen beter volgen. De andere vormen van afsluiten 
hebben in verhouding minder aandacht gekregen.  
 
Beleidsvoornemens  
 
Binnen daltononderwijs is het belangrijk dat andere vormen van afsluiten 
blijven bestaan. Secties zetten deze vormen van afsluiten op de agenda met 
als doel om tot gezamenlijke beoordelingscriteria te komen en gaan data 
delen met behulp van SOM. Daarnaast is er minimaal een toets per 
trimester die op schoolniveau of landelijk niveau vergeleken kan worden.  
Bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde worden er ook adaptieve 
toetsen afgenomen, waarbij leerlingen direct uitslag krijgen en materiaal 
om op het gewenste niveau te komen. De andere vakken borgen de 
kwaliteit van de toetsen en het beoordelen van andere vormen van 
afsluiting. 
 
Belangrijk is om na te denken over toetsbeleid in het algemeen: o.a. over 
wat we willen zien en hoe het PTA zich verhoudt ten opzichte van de OBIT-
toetsen voor klas 1 tot en met 6. De OBIT- toetsen (in overleg is RTTI ook 
een optie) willen we in de sectieplannen opnemen als startsituatie. 
 
Beleidsvoornemens in schema 

 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Secties zetten vormen van afsluiten op agenda om tot 
gezamenlijke beoordelingscriteria te komen en gaan data 
delen m.b.v. SOM. 
Minimaal een toets per trimester die op schoolniveau of 
landelijk niveau vergeleken kan worden. 
Bij de kernvakken ook adaptieve toetsen. 

2016-2017 Idem 

2017-2018 Toetsbeleid ontwikkelen 

2018-2019 Toetsbeleid uitvoeren 
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3.7 Rapportage 

Leerlingen en ouders hebben voortdurend zicht op de vordering van 
leerlingen. Op het moment dat docenten cijfers invoeren in het 
schooladministratiesysteem worden deze zichtbaar voor leerlingen en 
ouders. Daarnaast is er ook mondelinge rapportage, doorgaans via 
mentoren. Aan het eind van het schooljaar is er een uitdraai op papier met 
een besluit over het leerjaar en niveau van het volgende schooljaar. Deze 
werkwijze zal de komende jaren worden voortgezet. We willen er wel voor 
zorgen dat de cijferlijst als pdf te printen valt. Ook willen we de manier van 
rapporteren op doeltreffendheid onderzoeken. 

 

3.8 Leerlingvolgsysteem 

Leerlingen, Ouders en de School, mentoren en eventueel vakdocenten, 
bespreken de voortgang na elk trimester. Hier wordt in overleg een 
(verbeter)plan gemaakt voor het volgende trimester. De school houdt een 
dossier bij in het administratieprogramma van school. Naast cijfers staan 
daar ook andere relevante gegevens over leerlingen in. Het papieren 
dossier zal zoveel mogelijk worden afgebouwd. 
 
 

3.9 Leren als eigen activiteit van leerlingen 

Het vakoverstijgende reflectieverslag dat leerlingen per periode maken, 
biedt leerlingen de mogelijkheid om meer eigenaarschap te voelen bij het 
eigen leerproces. Leerlingen kunnen hiermee ervaringen delen met hun 
mentor en ouders/verzorgers. Als dit door alle partijen op een 
betekenisvolle wijze gebeurt, kan het een zinvolle aanvulling zijn op het 
rapport met cijfers.  Het reflectieverslag telt niet mee voor een beoordeling, 
maar biedt ruimte voor gesprekken over de voortgang en het algemeen 
welbevinden van de leerling. We willen het reflectiesysteem dusdanig 
organiseren dat er meer sturing komt op specifieke inhoud, waarmee een 
leerling het leren daadwerkelijk als eigen activiteit kan ervaren.  
 
Naast het schoolse leren zijn er allerlei andere vormen van leren die een 
school kan aanbieden. Een andere vorm van leren is het aanbod tijdens de 
daltonweken. Leerlingen kunnen verdiepen en verbreden tijdens vaklessen 
en tijdens de praktische opdrachten via een meer projectmatige aanpak tot 
een praktisch product komen waar vaardigheden, die zijn aangeleerd 
tijdens lessen, getoetst kunnen worden. Verder is er tijdens daltonweken 
gelegenheid om zowel Arbeids Ervarings Leren als maatschappelijke stages 
te volgen. Ook het opzetten van een eigen bedrijf hoort tot de 
mogelijkheden. Bij het hoofdstuk over Organisatie gaan we verder in op het 
aandeel van leerlingen in de organisatie. 
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3.10 Technasium en bèta mavo 

Naast het reguliere aanbod van mavo-, havo- en vwo-klassen is Helen 
Parkhurst sinds 2010 officieel technasium, met daarin aanvankelijk alleen 
vwo-klassen, maar sinds twee jaar ook havo-klassen. Bovendien profileert 
de school zich met bèta mavo, met in schooljaar 2015 – 2016 twee klassen. 
Deze bèta-profilering vloeit voort uit inspanningen van een sterke bèta-
sectie – oorspronkelijk tot uitdrukking gekomen bij het vak Science en vwo-
bèta in de onderbouw -  en gezochte samenwerking met ondermeer Bèta 
Partners, Jet Kring en TU Delft. Vervolgens is deze koers door de ASG 
bekrachtigd in het beleidsstuk ‘Perspectief voor de Toekomst’ waarin de 
Almeerse VO-scholen elk een onderscheidende profilering kregen. 
 
Technasium 
 
Het technasium heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt sinds de 
start in 2010 met 3 klassen. Volgend jaar telt het technasium 15 klassen in 
de onderbouw en in 4, 5 en 6 vwo is O&O een keuzevak. De eerste 
leerlingen zullen de meesterproef doen en het vak O&O op hun diploma 
vermeld zien. 
 
In het vak Onderzoek & Ontwerpen werken leerlingen in projectgroepen 
voor opdrachtgevers aan opdrachten met een sterke bèta-component, 
maar ook met veel creatieve aspecten. Deze opdrachtgevers komen uit het 
bedrijfsleven en overheidsinstellingen. ‘Ruimte geven aan denken en doen’ 
is het motto van het technasium. In het vak O&O proberen we dit te 
realiseren 
 
Wat zijn onze doelen voor de periode 2015 – 2019? 
 
We willen de leerjaren 1 tot en met 3 havo en vwo technasium splitsen.  
De rol van de opdrachtgever in projecten wordt groter: een actieve rol in de 
eindbeoordeling van de groepen is gewenst. Per jaarlaag wordt minstens 
één nieuw project per jaar ontwikkeld.  
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Voortdurende scholing van O&O-docenten op de specifieke eisen die het 
technasium aan een docent stelt, is noodzakelijk voor kwaliteitsbehoud en -
verbetering. Dit wordt geborgd in het scholingsplan.  
 
In de onderbouw wordt ‘meer dan O&O alleen’ zichtbaar op de leerlijn van 
alle onderbouwvakken en op de leerlijn technasium. Technasium-
competenties worden in de vakken getraind. Bij aanvang van het schooljaar 
is bij iedere vakdocent bekend welke competenties per project centraal 
staan. Voorafgaand aan de start van elke nieuwe periode is er aansturing 
door technatoren en ruimte in vergadertijd om de inhoud van alle vakken 
bij secties af te stemmen. De bijdrage van ieder vak wordt hier vastgesteld. 
Aan het eind van elk technasiumproject worden de opbrengsten door 
docenten, leerlingen en eventueel ouders geëvalueerd en wordt er waar 
nodig bijgestuurd.  
 
Er is actief beleid om structureel meer meisjes naar het technasium te 
krijgen. De verhouding jongen-meisje verschilt nu nog per schooljaar. We 
vormen een werkgroep vanuit het technasium met minstens twee 
docenten om hieraan te werken.  
In schooljaar 2016 – 2017 zullen er twee ingerichte werkplaatsen nodig zijn 
voor de 19 technasiumklassen (onder- en bovenbouw), die we dan moeten 
huisvesten. 
 
Voor de bovenbouw wordt een apart technasiumprofiel ontwikkeld. Hierin 
hebben filosofie, het ontwikkelen van creativiteit en wetenschapsvorming 
een belangrijke plaats. Een mogelijkheid is Algemene 
Natuurwetenschappen te vervangen door het vak ‘big history’. De secties 
filosofie en O & O hebben hierover maandelijks overleg. Een uitgestelde 
profielkeuze wordt overwogen. Verder gaan we de komende twee jaar 
gebruiken om nog meer verdieping en verbinding van het 
technasiumprofiel met andere vakken in de Tweede Fase te realiseren. 
 
Beleidsvoornemens in schema 

 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Technasium profiel bovenbouw 
Technasium zichtbaar in alle vakken klas 1 t/m 3 (meer dan 
O & O) 

2016-2017 Herijking ontwikkellijn technasium 
Meer meisjes in technasium onderbouw 
Twee werkplaatsen ingericht  voor vijftien klassen 
onderbouw t/m klas 3 en zes klassen Tweede Fase t/m klas 6 

2017-2018 idem 

2018-2019 Meer meisjes in HBO of WO 
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Bèta mavo 
 
In het schooljaar 2014-2015 is er een start gemaakt met een bèta mavo 
klas. Naast het reguliere programma hebben deze leerlingen twee uur een 
extra bèta programma in plaats van een mentor- en een daltonuur. Zij 
hebben een op O&O geënt programma gekregen, waarbij er vergeleken 
met havo en vwo meer aandacht is voor praktijk.  
 
Ook in het schooljaar 2015-2016 is er in het eerste leerjaar een bèta mavo 
klas. Dit betekent dat er nu een doorgaande lijn moet komen voor leerjaar 
1 tot en met 4. De projecten van het eerste jaar moeten geëvalueerd 
worden en er moeten projecten komen voor leerjaar 2. 
In het nieuwe schooljaar is het praktijklokaal Bèta en bovenbouw Nask 
klaar. Contact met het ROC Flevoland wordt verbeterd en er wordt op 
verschillende niveaus samengewerkt. Docenten, studenten en leerlingen 
werken samen in projecten en komen bij elkaar in het schoolgebouw. 
Minimaal een project per leerjaar bieden we in samenwerking met ROC 
Flevoland aan.  
 
Een van de belangrijke taken wordt om ook naar buiten te treden. Het 
aanbod binnen onze bèta mavo willen we meer onder de aandacht brengen 
van ouders en leerlingen die op open dagen komen. Ook willen we meer 
toetsen bij andere scholen hoe zij de bèta mavo-richting vormgeven en dat 
vertalen naar Helen Parkhurst. Verder denken we aan een Bèta Challenge in 
een daltonweek ieder schooljaar, met als afsluiting een bijeenkomst voor 
ouders, familie en overige belangstellenden. Daarin krijgen moderne 
techniek, creativiteit en samenwerking met het MBO vorm. 
 
Beleidsvoornemens in schema 

 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Tweede leerjaar bestaande bèta mavo-klas, start eerste 
leerjaar nieuwe bèta mavo-klas: benodigd projecten voor 
leerjaar 2 en doorgaande leerlijn voor klas 1 t/m 4 
Praktijklokaal Bèta en bovenbouw NASK gereed 
Samenwerking met ROC op verschillende niveaus verbeterd 
Publiciteit zoeken, promotie 

2016-2017 Een nieuwe bèta mavo – klas erbij 
Toetsen bij andere scholen en vertalen naar Helen Parkhurst 
Publiciteit zoeken met opgedane ervaringen 
Mogelijk een Bèta Challenge 
Samenwerkingsverbanden uitbreiden 

2017-2018 idem 

2018-2019 idem 
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3.11 Decanaat en Loopbaan Oriëntatie 
Begeleiding 

Leren kiezen is een proces. Het decanaat ondersteunt leerlingen met 
Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) om een goede keuze te maken die 
leidt tot hogere motivatie en minder uitval in bijvoorbeeld het 
vervolgonderwijs.  
In het LOB- programma op Helen Parkhurst willen we onze leerlingen 
betekenisvolle ervaringen meegeven, die de basis vormen van het gesprek 
dat mentor en leerling regelmatig voeren over het keuzeproces.  
 
In het Koersplan van de ASG staat over maatschappelijke verankering: “We 
betrekken maatschappelijke stakeholders bij initiatieven die leerlingen een 
goede start in de maatschappij geven […]. We maken deze initiatieven 
krachtiger door gedeeld eigenaarschap.” Een succesvolle start in het 
vervolgonderwijs past in deze doelstelling. De passage in de schoolvisie 
“Leren in de context is wat leren betekenisvol maakt” sluit daarbij aan. 
 
Beleidsvoornemens 
 
Om meer van het LOB-programma bij de leerling te laten terecht komen is 
het nodig te kijken naar LOB in relatie tot het gehele 
mentoraatsprogramma en te voorzien van duidelijke leerlijnen. In de 
ontwikkeling van alle leerjaren wordt dit punt meegenomen. Het 
mentoraatsprogramma bestaat uit drie poten: studie/leervaardigheden, 
sociaal – emotionele vaardigheden ( in samenspraak met het zorgbureau) 
en LOB. Onderzocht moet worden of en wanneer mentoren de huidige 
methode Tumult en overige beschikbare materialen gebruiken en hoe men 
omgaat met AEL-weken (Arbeids Ervarings Leren). Decanen en 
zorgcoördinatoren kunnen samen een leerlijn maken voor alle leerjaren.  
 
We willen dat leerlingen meer betekenisvolle ervaringen mee krijgen om 
hun keuzeproces in studie en loopbaan gemakkelijker te maken. Hierbij 
speelt ook het ‘zelfadvies’ dat leerlingen zichzelf als onderdeel van reflectie  
geven een rol. Per cohort komt er een LOB- programma, ook voor de 
onderbouw, waar verplichte onderdelen in staan maar ook ruimte is voor 
vrije keuze voor zowel de mentor als de leerling. Belangrijk in het 
determinatieproces is dat leerlingen een profiel of sector kiezen die goed bij 
hen past, waardoor afstroom wordt beperkt. 
 
Vorig schooljaar zijn twee groepen van interne trainers opgeleid op het 
gebied van LOB-begeleiding, met name gesprekstechnieken. Alle mentoren 
moeten over een paar jaar vaardig zijn in het voeren van LOB- gesprekken. 
De decanen moeten ook instructies kunnen geven aan mentoren, 
bijvoorbeeld als terugkerend onderdeel in teamvergaderingen. De 
afdelingsleiders dienen de decanen regelmatig aan te sturen, zodat zij de 
mentoren, en daarmee indirect de leerlingen, adequaat weten te bereiken.  
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In de gesprekscyclus van het functioneringsgesprek wordt het LOB- 
programma tijdens de mentoruren een vast onderdeel waarnaar gevraagd 
wordt. Van secties wordt verwacht dat zij in elke periode van zes weken tijd 
inruimen om met hun leerlingen te spreken over mogelijke beroepen in hun 
eigen vak. Het uiteindelijk doel is dat alle leerlingen aantoonbaar 
beschikken over de vijf LOB-competenties, zoals beschreven in het LOB-
programma. 
 
Beleidsvoornemens in schema 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 De decanen maken een LOB- programma voor ieder cohort. 
De afdelingsleiders sturen de decanen aan en er is regelmatig 
overleg. 
Onderbouwdocenten krijgen scholing in het voeren van LOB-
gesprekken. 
Een derde groep bovenbouwmentoren (mavo en tweede fase) 
krijgt scholing. 
Het LOB beleidsplan wordt geoptimaliseerd en uitgevoerd. 

2016-2017 De afdelingsleiders sturen de decanen aan en er is regelmatig 
overleg. 
Een vierde groep bovenbouwmentoren (mavo en tweede 
fase) krijgt scholing in het voeren van LOB- gesprekken. 
Een tweede groep onderbouwmentoren krijgt scholing.  

2017-2018 Er ligt per cohort ‘een menu aan ervaringen’ waaruit een 
leerling kan kiezen. 
Een derde groep onderbouwmentoren krijgt scholing in het 
voeren van LOB gesprekken. 

2018-2019 Voorgenomen beleid is in praktijk gebracht. 
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4 Meer dan school 

4.1 Topsport Talent School 

Helen Parkhurst is een erkende Topsport Talent School (voorheen LOOT). 
Vanuit onze deskundigheid en betrokkenheid bieden we maatwerk om de 
combinatie sport en onderwijs zo goed en haalbaar mogelijk te maken. Eens 
in de twee jaar visiteert een commissie vanuit de Stichting LOOT onze 
school om te zien of we aan de criteria voldoen. 
 
Als dominante topsportschool met regionale functie onderscheiden we de 
leerloopbaan en de sportieve loopbaan. In de leeftijdscategorie van onze 
sporters is het sociaal leven een derde ‘loopbaan’ waar rekening mee 
gehouden moet worden. Dat past ook bij de doelstellingen van ons 
onderwijs. Vanuit deze gedachte werken topsportbegeleiders en mentoren 
samen en is er tevens een rol weggelegd voor de vakdocenten. De sporter 
kan middels een van het Olympisch Netwerk verkregen topsportpas 
aantonen welke status hij/zij bezit. Het Olympisch Netwerk is een 
onderdeel van Sportservice Flevoland te Lelystad.  
 
Het streven voor de komende jaren is dat iedere medewerker van de school 
goed op de hoogte is van de faciliteiten die we topsporttalenten aanbieden. 
Dat vraagt behalve kennis ook interesse, mede verantwoordelijkheid en 
vooral meewerken aan het leveren van maatwerk. Daarnaast wil Helen 
Parkhurst zich blijven profileren als Topsport Talent School en gezamenlijk 
met het Echnaton zorgdragen voor alle topsporttalenten in de regio. We 
willen onderzoeken wat we doen met leerlingen in de onderbouw met 
topsporttalent en hierin een proactief aannamebeleid voeren. Belangrijk is 
dat topsport beter zichtbaar is, bijvoorbeeld door berichtgeving over 
sportprestaties, een ‘wall of fame’ of het geven van een ‘clinic’ op school 
door een topsportleerling. 
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Beleidsvoornemens in schema 
 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Medewerkers informeren over faciliteiten topsporters en wat 
dat betekent in de leerlingbegeleiding 
Onderzoeken aannamebeleid leerlingen onderbouw 
Topsport meer zichtbaar maken in berichtgeving, presentaties 
e.d. 
Aantal Topsport Talenten: ong. 40 
Aantal Flevoland Talenten: ong. 25 

2016-2017 Iedere medewerker op de hoogte van de faciliteiten voor 
topsporters en de mogelijke begeleiding 
Aannamebeleid leerlingen onderbouw 
Topsport meer zichtbaar maken 
Aantal Topsport Talenten: ong. 45 
Aantal Flevoland Talenten: ong. 30 

2017-2018 Idem 
Aantal Topsport Talenten: ong. 55 
Aantal Flevoland Talenten: ong. 35 

2018-2019 Aantal Topsport Talenten: ong. 60 
Aantal Flevoland Talenten: ong. 40 

 

 

4.2 Kunst en Cultuur 

Afgelopen 5 jaar 
Ten tijde van het vorige schoolplan zijn de docenten in het leergebied Kunst 
en Cultuur gaan werken met onderzoekslijnen in de onderbouw. 
Voorafgaand daaraan is bij beeldende vorming, muziek en drama voor 
betekenisvol leren gekozen, waarbij leerlingen een onderzoeksvraag krijgen 
met min of meer globale doelen. Zo gaan zij tijdens het leerproces actief op 
zoek.  
 
Tegelijk is er onder supervisie van experts van de Almeerse Academische 
Opleidingsschool een tweetal reflectietools ontwikkeld, uitgetest en zinvol 
bevonden. De determinatiewijzer geeft met een idioom van 16 
werkwoorden duiding aan mavo-, havo-, en vwo- niveau. De cijferwijzer is 
bedoeld om resultaten te bespreken en vast te stellen.  
 
Zodoende worden de leerlingen door een combinatie van logisch denken 
(redeneren), creatief denken (alternatieven) en kritisch denken (beslissen) 
vanzelfsprekender geactiveerd. Beide digitale wijzers stellen de 
beoordelaars in staat om het praktisch en theoretisch niveau vrijwel 
uniform te bepalen. We denken eraan die lijn tot in de bovenbouw door te 
trekken. Net zoals het voor Onderzoeken en ontwikkelen (O&O) op het 
technasium gebruikt kan worden. Het economisch belang van creativiteit 
en oplossend denken zal in de nabije toekomst immers toenemen.        
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Komende 5 jaar 
Het verschil tussen een onderzoeks- en leer(stof)lijn is groot. Als bedenker 
stelt de docent de opdrachten samen voor drie leerniveaus en afgestemd 
op jaarlaag. Dat vraagt om kennis van zaken enerzijds en kennis van 
leerlingen anderzijds. Beeldende vorming en drama hebben daar inmiddels 
ervaring mee en werken niet (meer) uit een voorgeprogrammeerd boek. 
Muziek gaat zich daarbij aansluiten, te beginnen in de onderbouw van de 
mavo. Dit betekent dat voor alle kunstvakken jaarlijks nieuwe thema’s 
worden uitgewerkt en/of reeds bestaande worden verbeterd.  
 
Kunstvakken zijn bij uitstek geschikt om met elkaar praktische resultaten te 
boeken. In langer lopende opdrachten wordt didactische spanning tussen 
groepswerk en individuele input gezocht. In de onderbouw wordt leerlingen 
geleerd hun werk in een blog op te slaan en van commentaar te voorzien, 
waarbij steeds meer leerlingen kiezen voor een filmpje met voice-over. 
voorzien. Daarbij zal er de komende jaren in klas 1 en 2 met theoretisch 
getinte keuzeopdrachten meer vakbegrip worden gekweekt. In klas 3 zullen 
i-keuzes theoretisch op één niveau worden aangeboden.         
 
Per jaarlaag worden maximaal twee culturele activiteiten per schooljaar 
bezocht. De bekostiging hiervan staat onder druk. Er moet financiering 
komen die verder reikt dan projectgeld van de ouderraad. Met name voor 
CKV in de bovenbouw. Daarnaast moet duidelijk worden hoeveel er op 
jaarbasis per afdeling voor Kunst en cultuur te besteden is en wat de 
verdeelsleutel tussen de drie vakken wordt. Bij een materiaalvak als 
beeldende vorming wordt gedacht aan een magazijnbeheerder met 
tekenbevoegdheid. 
 
Beleidsvoornemens in schema 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015 – 2016 K&C en O&O nemen kennis van elkaars manier van werken. 
Ontwerpen betekenisvol leren in de vorm van 
onderzoekslijnen. 
Ontwerpen individuele en groepsgerichte opdrachten. 
Ontwerpen opdrachten met keuzemomenten en –
mogelijkheden. 
Positioneren keuze kunstvak als examenvak op de 
onderzoekslijn. 
Herijking lessentabel ten behoeve van doorstroom naar 
bovenbouw. 
Docenten stemmen gebruik determinatiewijzer op 

leerniveau af. 

Docenten maken per thema voorbeeldblogs, verzamelen 
filmpjes. 
Culturele activiteiten krijgen dit jaar een structurele 
bekostiging. 
Budgettering wordt per vak vastgesteld en 
gedecentraliseerd. 
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2016 – 2017 K&C en O&O nemen van elkaar over wat procesgericht 
bruikbaar is. 
Doorgaan met ontwikkeling zoals omschreven onder punt 2 
tot en met 8. 

2017 – 2018 Doorgaan met ontwikkeling zoals omschreven onder punt 2 
tot en met 8. 

2018 – 2019 Afronden van ontwikkeling zoals omschreven onder punt 2 
tot en met 8. 

 
 

4.3 Duurzaamheid en milieu-educatie 

In 2010 ontving Helen Parkhurst als eerste VO- school in Nederland de 
Groene Vlag. Een tweede groene vlag volgde in 2014. De Groene Vlag is een 
door de VN erkend keurmerk voor duurzame scholen. In Nederland wordt 
de vlag plus bijbehorend certificaat beheerd door ECO-schools.  
 
Helen Parkhurst blijft investeren in duurzaamheid; het streven is de 
reputatie als milieuvriendelijke en energiezuinige school waar te blijven 
maken. De milieugroep is verankerd binnen het leergebied Mens &Natuur; 
milieudoelstellingen zijn geadopteerd door M&N. De eerste contacten met 
Floriade en Growing Green Cities zijn gelegd. Duurzaamheid sluit goed aan 
bij de ambitie van de ASG om het onderwijs maatschappelijk te verankeren. 
 
Op Helen Parkhurst blijven we samen met leerlingen werken aan een 
duurzame school en wel op drie manieren: 
1. via het onderwijs; d.w.z. milieueducatie integreren in de reguliere 

lessen bij M&N, maar ook in het technasium en bèta mavo 
programma; 

2. via het schoolgebouw; d.w.z. het schoolgebouw duurzaam beheren; 
3. via activiteiten waardoor leerlingen over duurzaamheid gaan nadenken 

zoals samenwerking met Floriade/Growing Green Cities. 
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Beleidsvoornemens (in schema) 

 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Milieueducatie verankeren in programma technasium en 
bèta mavo. 
Samenwerken met Floriade en Growing Green Cities 

2016-2017 Continueren van beleid 

2017-2018 Continueren van beleid 

2018-2019 Continueren van beleid 

 
 

4.4 Mediatheek 

De mediatheek is een plek waar leerlingen komen om te werken, zaken via 
het internet uit te zoeken of om boeken te lenen. De mediatheek is een 
omgeving waar in rust gewerkt kan worden. Leerlingen moeten hier 
gedurende de dag op elk moment kunnen zijn. Om bovenstaande te 
verwezenlijken, is het de bedoeling dat de mediatheek open is van 8.30 uur 
tot 17.00 uur. De samenwerking met de bibliotheek van Almere zorgt 
ervoor dat er verhoudingsbewijs veel boeken geleend worden. 
 
De ontwikkeling van de mediatheek sluit aan bij maatschappelijke 
verankering zoals beschreven in het Koersplan van de ASG, vanwege de 
contacten met de bibliotheek van Almere, maar ook bij vernieuwend en 
kwalitatief goed onderwijs, dit vanwege de mogelijkheden die in de 
mediatheek geboden worden. 
 
Beleidsvoornemens  
 
In schooljaar 2015 -2016 wordt de mediatheek verplaatst naar een centrale 
plek in het gebouw en de inrichting wordt aangepast aan de huidige eisen 
en wensen. De mediatheek is de gehele dag open en daardoor als 
studiecentrum te gebruiken. 
We onderzoeken de mogelijkheid om een bibliothecaris aan te trekken die 
samen met vrijwilligers de dienstverlening realiseert en de mediatheek 
ontwikkelt tot eigentijds studie- en informatiecentrum. 
Het contact met de bibliotheek van Almere wordt voortgezet. De jaren 
daarna is het streven het ingezette beleid te continueren. 
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Beleidsvoornemens in schema 
 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 De mediatheek wordt verplaatst en de inrichting wordt 
aangepast aan de huidige eisen en wensen. 
De mediatheek is de gehele dag open en daardoor als 
studiecentrum te gebruiken. 
Het contact met de bibliotheek van Almere wordt voortgezet. 

2016-2017 Continueren van beleid. 

2017-2018 idem 

2018-2019 idem 

 
 

4.5 Maatschappelijke stage 

In het schooljaar 2011-2012 werd de maatschappelijke stage wettelijk 
verplicht voor alle instromende leerlingen (30 uur voor alle sectoren). In 
februari 2014 heeft het kabinet vanwege bezuinigingsmaatregelen besloten 
het verplichtende karakter van de maatschappelijke stage te halen. De 
financiële vergoeding vervalt met ingang van schooljaar 2015-2016.  
 
De maatschappelijke stage sluit evenwel goed aan bij het ASG Koersplan 
waarin staat dat wij onze leerlingen willen ‘opleiden tot burgers die hun 
leven in de maatschappij van vandaag en morgen zelf kunnen vormgeven’ 
en wij hen ‘maatschappelijke verankering’ willen meegeven. Daarom wil 
Helen Parkhurst op een andere manier toch aandacht blijven houden voor 
maatschappelijke stages. 
 
Beleidsvoornemens 
 
Door het afschaffen van de verplichting en het beëindigen van de 
samenwerking binnen Almere, zijn de scholen zelf verantwoordelijk voor 
het al dan niet aanbieden van maatschappelijke stages. Op Helen Parkhurst 
is afgesproken dat alle leerlingen in het tweede leerjaar 20 uur 
maatschappelijke stage (MaS) doen in een daltonweek. Een leerling kan 
ervoor kiezen in het derde leerjaar nog 10 uur MaS te doen, zodat het 
minimale aantal van 30 uur bereikt is. Als 30 uur MaS gehaald is, kan een 
certificaat bij het overgangsrapport of het diploma worden uitgereikt.  
 
Het opheffen van de site www.masalmere.nl en beëindiging van de 
werkzaamheden van de stagecoördinator op Helen Parkhurst betekenen 
dat het vinden van stageplaatsen en de registratie van MaS-uren binnen 
school onder druk staan. 
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Beleidsvoornemens in schema 
 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 - Mogelijk maken dat de registratie van de uren van 
maatschappelijke stage in SOMToday kan 
(applicatiebeheer) 

- Stage-coördinatie in taakverdeling huidige medewerkers 
onderbrengen 

2016-2019 - In MT evalueren maatschappelijke stages  
- Doelen vaststellen  

 
 

4.6 Almere Plaza 

Helen Parkhurst brengt al jaren op allerlei manieren de samenleving in de 
school en de school in de samenleving. Plaza is voortgekomen uit een 
samenwerking van de verschillende VO-scholen in Almere en daarin werd 
getracht om leerlingen op een maatschappelijk betrokken wijze actief te 
laten zijn in de Almeerse samenleving.  
 
De laatste jaren zijn er vanuit Plaza per jaar circa vier bedrijven bij de KvK 
ingeschreven. Deze leerlingen hebben na Helen Parkhurst hun bedrijf 
voortgezet of zijn (deeltijd) ZZP’er geworden. Een aantal projecten bij Plaza 
loopt goed, maar nieuwe initiatieven zijn hard nodig. Integratie met de 
schoolvakken ( met name Management & Organisatie en Onderzoek & 
Ontwerpen) is nodig en oriëntatie op de mogelijkheid een Entreprenasium 
met het vak Ondernemen te starten. Ook valt te denken aan een 
programma als Junior Company waarbij talentvolle leerlingen samen 
doelgericht werken aan succesvol ondernemerschap. 
 
Beleidsvoornemens (in schema) 

 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Werving docent die Plaza Almere gaat begeleiden.  
Onderzoeken in hoeverre een apart programma 
ondernemerschap op Helen Parkhurst haalbaar is. 

2016-2019 In MT evalueren 
Doelen nader vaststellen 

 
 

  



4 Meer dan school 

30 

4.7 Programmeren en creativiteit 

Helen Parkhurst besteedt vanuit de bètaprofilering graag aandacht aan 
‘creatief programmeren’. Het project ‘ICT in de Wolken’ voor meerbegaafde 
leerlingen is daarvan een voorbeeld. Geprobeerd wordt zoveel mogelijk 
onderwijs op maat aan te bieden, dat aansluit bij het niveau en talent van 
elke betrokken leerling (gepersonaliseerd leren). Afhankelijk van 
persoonlijke interesse krijgt en leerling de kans zich op bepaalde gebieden 
(bijv. webdesign, programmeren, robotica) te specialiseren.  
Samen met bedrijven en vervolgopleidingen worden ontwerp-opdrachten 
ontwikkeld waar leerlingen op in kunnen tekenen. Dit zijn 
groepsopdrachten (meestal 8 weeks) waarin ook bredere vaardigheden 
ontplooid kunnen worden. Een toekomstige carrière in de ICT komt 
hiermee dichterbij. 
 
In schooljaar 2015 – 2016 willen we samenwerking met meerdere partijen 
(scholen en bedrijfsleven), een gezamenlijk ‘lab’ voor de deelnemende 
scholen en meer contact met ICT in de Wolken Amsterdam. De jaren daarna 
zal er aanpassing van beleid volgen op basis van bovenstaande doelen, 
financiële mogelijkheden en ontwikkelingen in Almere. 

 
Beleidsvoornemens (in schema) 

 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Samenwerking met meerdere partijen (scholen en 
bedrijfsleven) 
Gezamenlijk “lab” voor de deelnemende scholen. 
Meer contact met ICT in de Wolken Amsterdam. 

2016-2017 Aanpassing beleid op basis van bovenstaande geformuleerde 
doelen en financiële mogelijkheden. 

2017-2018 idem 

2018-2019 idem 
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4.8 Studium Generale 

Jaarlijks organiseert Helen Parkhurst in de derde daltonweek van het 
schooljaar een Studium Generale voor leerlingen uit 4havo en 4 en 5vwo. 
Circa zestig gastsprekers komen dan hoorcollege geven, gevolgd door een 
praktijkdeel. De gastsprekers komen uit verschillende disciplines naar Helen 
Parkhurst: mensen uit de wetenschap (universiteit en hogeschool), mensen 
uit de medische wereld, het (technisch) bedrijfsleven, hulpverlening, de 
kunstwereld en de dienstverlenende sector. Zij vertellen over hun werk, 
drijfveren, opleidingen en ervaringen. Het doel van het Studium Generale is 
onze leerlingen kennis te laten maken met de wereld buiten de 
schoolkaders en hen in contact te brengen met hoog opgeleide 
volwassenen. De komende jaren willen we het Studium Generale 
voortzetten. 
 
 

4.9 Toptraject 

Leerlingen van groep 7/8 van de basisscholen kunnen op verzoek een aantal 
lessen op onze school volgen, om op die manier kennis te maken met de 
manier van lesgeven en de sfeer op een middelbare school. Meerdere ASG-
scholen doen hetzelfde. De komende jaren onderzoeken we de effectiviteit 
van Toptraject in relatie tot andere wervingsactiviteiten. 
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5 Begeleiding en zorg 

5.1 Zorgstructuur 

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 gaat onze zorgstructuur 
veranderen, waarbij we van afdelingsgericht naar schoolbreed-gericht 
zorgbeleid en leerlingbegeleiding zullen gaan. Bij het opzetten van een 
nieuw schoolbreed zorgbureau staan het systematisch (regulatief) werken 
en het ontwikkelen van nog meer expertise van medewerkers centraal. 
Immers, er zullen in toenemende mate leerlingen toestromen met een 
bijzondere leerbehoefte. De wet Passend Onderwijs vraagt aanpassing van 
docenten.  
 
In ons Ondersteuningsprofiel staat beschreven welke basiszorg en welke 
gespecialiseerde zorg wij als school bieden. Onze nieuwe zorgstructuur (zie 
afbeelding) werkt volgens drie verschillende zwaartes van zorg. De 
eerstelijn-zorg (Basisondersteuning) vindt plaats in de klassen en op de 
afdelingen. Daarbij zorgen docenten, mentoren en afdelingsleider voor een 
veilig pedagogisch klimaat. De mentoren besteden in hun mentorlessen 
structureel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling en 
studievaardigheden. Zij monitoren de ontwikkeling van leerlingen en sturen 
bij waar nodig. Hierbij zullen zij regelmatig leerlingbesprekingen 
organiseren. Bij stagnering van het leerproces of verstoring van het 
schoolklimaat schatten zij de zorgvraag in en vinden waar nodig in 
samenspraak met de afdelingsleider de weg naar het zorgbureau. 
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Van tweede lijn-zorg (Extra Ondersteuning) is sprake wanneer de 
Basisondersteuning niet afdoende is voor een leerling om het 
onderwijsleerproces goed te blijven doorlopen. Het begeleidingsteam 
wordt bij de vraag betrokken: de leerling wordt besproken tijdens het 
interne zorgoverleg. Het begeleidingsteam, onder leiding van de 
zorgcoördinatoren, beslist over het aanbod en het inzetten van 
begeleidingstrajecten. Het zorgbureau beslist ook over toeleiding naar de 
derde lijn-zorg, waarbij wordt doorverwezen en samengewerkt met externe 
hulpverlening. 
 
Bij het begeleiden van leerlingen werken we volgens de regulatieve cyclus: 
1.  probleembeschrijving door de mentor in samenspraak met de 

afdelingsleider 
2.  probleemanalyse door het begeleidingsteam tijdens het interne 

zorgoverleg (Izat) 
3.  interventie- mogelijkheden door het begeleidingsteam tijdens het Izat. 

Hierbij wordt beoordeeld of er sprake is van 2e lijn- of 3e lijn- zorg. Bij 
3e lijn zorg wordt een leerling door verwezen naar het ZAT. 

4.  implementatie van de interventie door aangewezen begeleider. 
5.  evaluatie door zorgcoördinator en betreffende begeleider tijdens de 

6-wekelijkse follow-up. Hierbij wordt besproken of de zorgvraag kan 
worden afgesloten of bijgesteld moet worden.  

 
Docenten en mentoren moeten in kunnen spelen op invoering van de wet 
Passend Onderwijs bij het vormgeven van hun lessen en mentoraat. Met 
het opzetten van het zorgbureau  - als vervolg op het langer bestaande en 
succesvolle zorglokaal - willen we zorgdragen voor een kwaliteitsslag als het 
gaat om vaardigheden van docenten op dat gebied. Dit past binnen de 
doelstellingen van de ASG om vernieuwend en kwalitatief goed onderwijs 
te geven. Door leerlingen met een bijzondere behoefte, met de hulp die zij 
nodig hebben, een plekje te bieden op een reguliere school, worden zij 
beter voorbereid op de toekomst. Hiermee dragen wij als school bij aan de 
maatschappelijke verankering van álle leerlingen. 
 
Beleidsvoornemens in schema 

 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Opzetten zorgbureau/begeleidingsteam. Inbedden van de 
regulatieve cyclus, met als doel efficiënt werken en heldere 
lijnen voor medewerkers, leerlingen en ouders.  
Vergroten van de expertise van medewerkers (docenten, 
mentoren) omtrent leerlingbegeleiding.  
De invoering van de wet Passend Onderwijs 

2016-2017 Vergroten expertise medewerkers zorgbureau (scholing), gericht 
op omschreven thema’s. Verder verfijnen van de zorgstructuur 
en verdieping Passend Onderwijs 
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2017-2018 Opnieuw vergroten van de expertise van medewerkers 
(docenten, mentoren) omtrent leerlingbegeleiding, verdieping 
Passend Onderwijs 

2018-2019 Intensivering samenwerking externe hulpverlening, wijkteams, 
andere VO- scholen op het gebied van zorg en begeleiding. 

 

5.2  Excellentie/Neo/meer- en 
hoogbegaafdheid 

Sinds schooljaar 2012-2013 komen uit het basisonderwijs Almere 
hoogbegaafde (HB) leerlingen die NEO-onderwijs hebben gevolgd. Dit is 
speciaal onderwijs aan groepen HB –leerlingen, waarbij didactiek en 
pedagogiek worden aangepast. Deze groep is groeiende. 
 
De VO-scholen binnen de ASG met vwo-afdelingen hebben 
verbredingscoaches aangesteld, die de NEO-leerlingen ondersteunen bij de 
overgang naar het VO. Naast NEO-leerlingen neemt Helen Parkhurst ook 
meer- en hoogbegaafde (MHB) talentenlab-leerlingen aan en MHB- 
leerlingen die geen speciaal programma in het PO hebben gevolgd. 
 
De invoering van de v-coaching is geslaagd. Het herkennen van meer- en 
hoogbegaafdheid is bij de v-coaches goed ontwikkeld. De begeleiding van 
deze leerlingen door de v-coaches is nog steeds in ontwikkeling. Er worden 
goede resultaten bereikt met het weer op de rit krijgen van 
onderpresterende leerlingen. Versnellingsprogramma’s worden op maat 
gemaakt voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. 
 
Binnen het technasium groeit ook in het docententeam de kennis over 
hoogbegaafdheid. Dit gaat nu nog uit van de professionele interesse van de 
individuele docent of mentor. Specifieke scholing voor docenten op dit 
gebied heeft nog niet plaatsgevonden. Wel hebben de v-coaches 
workshops gegeven over MHB in het algemeen. 
 
Het goed begeleiden van MHB- leerlingen vraagt om het kritisch kijken naar 
het eigen pedagogisch en didactisch handelen. Dit sluit aan bij de 
doelstelling ‘vernieuwend en kwalitatief goed onderwijs’ in het koersplan 
van de ASG.  
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Op het gebied van ICT- didactiek en gepersonaliseerd leren werkt Helen 
Parkhurst samen met andere PO-scholen van de ASG. Helen Parkhurst 
levert o.a. personeel en laboratoriumruimte voor science-onderwijs aan 
NEO-groepen in het PO. 
 
Beleidsvoornemens  
 
De komende jaren staan in het teken van het integreren van de begeleiding 
van MHB-leerlingen in het zorgteam, in de vakles en het mentoraat, van 
klas 1 t/m 6. Het gaat uit van vier sporen die ieder schooljaar in meer of 
mindere mate terugkeren:  
1. Tweedelijns begeleiding: MHB-begeleiding wordt in het zorgteam 

geborgd in een MHB-begeleidingsplan. Onderdeel hierin is de 
facilitering van v-coaches 

2. Delen: Het delen van de kennis die de afgelopen jaren is opgedaan 
over het begeleiden van MHB-leerlingen met docenten en mentoren, 
die in vwo onder- en bovenbouw lesgeven 

3. Scholing: Het scholen van docenten die aan MHB-leerlingen lesgeven 
en van mentoren die MHB-leerlingen in hun mentorklas hebben 

4. Onderwijs: Het ontwikkelen van een MHB-leerlijn voor homogene 
MHB-klassen 

 
Beleidsvoornemens in schema 

 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Een geschoolde v-coach erbij  
MHB- begeleidingsplan geschreven 
Alle docenten en mentoren met vwo – onderbouwklassen 
herkennen en erkennen MHB bij leerlingen 
Alle docenten en mentoren van de homogene MHB-klas zijn 
geschoold 
Er is geëxperimenteerd met MHB- leerlijnen 

2016-2017 Het MHB- begeleidingsplan is uitgevoerd en in een PDCA- cyclus 
ontwikkeld, met eventuele aanpassingen 
Alle mentoren vwo-onderbouw zijn geschoold in het begeleiden 
van MHB-leerlingen 
Er is gewerkt met een format MHB-leerlijnen. De leerlijnen voor 
schooljaar 2017 – 2018 zijn geschreven 

2017-2018 Er is gewerkt met een format MHB-leerlijnen klas 1 t/m 3 en 
leerlijnen voor schooljaar 2018-2019 zijn geschreven 
In de bovenbouw is geëxperimenteerd met flexibele leerlijnen 
die versnellen mogelijk maken 

2018-2019 Nog steeds gelden alle bovengenoemde vaardigheden bij 
docenten en mentoren. 
Er is gewerkt met een format bovenbouw-versnellingsleerlijnen 
en deze worden ook voor schooljaar 2019-2020 geschreven 
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6 Organisatie 

6.1 De afdelingen 

Van oudsher kent Helen Parkhurst een gedecentraliseerde organisatie in 
afdelingen met een eigen docententeam en een populatie van circa 400 
leerlingen. Iedere afdeling had een eigen roostermaker, eigen 
administratieve ondersteuning, een eigen docentencoach, eigen 
leerlingbegeleider en onderwijsontwikkelaars. 
Met betrekking tot de afdelingen is het noodzakelijk in 2015 – 2016 een 
aantal organisatorische wijzingen door te voeren. Deze wijzigingen worden 
ingegeven door het opheffen van Villa Parkhurst, de financiële situatie en 
de noodzaak van een efficiëntere organisatie en een effectievere inzet van 
geld en middelen. 
 
In augustus 2015 wordt de organisatie van de afdelingen gewijzigd. Daarbij 
gelden de volgende uitgangspunten. We starten met zes afdelingen met 
tussen de 200 en 300 leerlingen.  
Afdelingsleiders sturen een team integraal aan; dit team is geen vast 
gegeven, dus is flexibel van samenstelling.  Docenten werken in meerdere 
teams; het streven is twee. De indeling van teams kan veranderen op basis 
van de leerlingaantallen. De profilering van de school komt in de indeling 
naar voren.  
 
Dat resulteert in de volgende afdelingen 
- Afdeling met leerjaren 1 en 2 mavo, ook met bètaprofiel 
- Afdeling met leerjaren 3mavo (havo) en 4 mavo, ook met bètaprofiel 
- Afdeling met leerjaren 1 en 2 havo en vwo en 3 havo 
- Technasiumafdeling met leerjaren 1 en 2 havo en vwo en 3 havo 
- Afdeling met leerjaren 4 en 5 havo 
- Afdeling met leerjaren 3, 4, 5 en 6 vwo, ook met technasiumafdeling 
 
In schooljaar 2015 – 2016 willen we een evaluatie van de ‘nieuwe’ 
organisatie. Het jaar daarop mogelijke aanpassingen op basis van de 
evaluatie en vervolgens voortzetten van het beleid. 
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De school heeft een aantal ondersteunende diensten voor zowel leerlingen 
als personeel, zoals daar zijn: Decanaat, Zorgteam, AAOS (Almere 
Academische Opleidingsschool),Topsportcoördinatie, ICT, Dalton 
coördinatie, Coördinatie technasium, Coaching docenten, Kwaliteitszorg, 
Organisatie roosters en Examensecretariaat. 
 
Naast docenten werken een groot aantal onderwijsondersteuners op 
school. Zij zijn belangrijk voor een groot deel van de organisatie van de 
school. We noemen bijvoorbeeld: 
conciërge, facilitair beheerder, medewerker PR en communicatie, 
administratief medewerker, directiesecretaresse, medewerker 
personeelszaken, medewerker financiële administratie, kantinebeheerder, 
receptionist, verzuimmedewerker en technisch onderwijsassistent.  
 
Ook werken er een aantal vrijwilligers, zowel in de mediatheek als bij het 
technasium. 
 
Het MT (managementteam) bestaat uit zes afdelingsleiders, een conrector 
en een rector. 
 
Helen Parkhurst streeft ernaar om conform het Koersplan van de ASG goed 
werkgever- en werknemerschap te realiseren, kwaliteit en vitaliteit te 
bevorderen en zich onderdeel te voelen van de Almeerse Scholen Groep als 
gemeenschap. 
 
Beleidsvoornemens (in schema) 

 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Evaluatie van de “nieuwe” organisatie 

2016-2017 Mogelijke aanpassingen op basis van de evaluatie 

2017-2018 Continueren van het beleid 

2018-2019 Continueren van het beleid 
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6.2 Organisatie van mavo, havo en vwo 

Op Helen Parkhurst plaatsen we eerstejaars leerlingen in aparte 
(homogene) klassen mavo (theoretische leerweg), havo en vwo. De 
leerlingen zitten dus meteen in de klas waar ze gezien hun schooladvies het 
beste passen. Op basis van de toetsresultaten kan een leerling een leerlijn 
van een hoger niveau krijgen.  
 
Naast het gewone mavo-, havo- en vwo-programma kunnen leerlingen met 
een havo- of vwo-advies kiezen voor plaatsing in een technasiumklas. 
Leerlingen met een mavo-advies kunnen kiezen voor plaatsing in een bèta 
mavo-klas. Alle leerlingen kunnen ook voorkeur aangeven voor plaatsing in 
een iPad-klas.  
 
Mavo 
 
De afdeling mavo van dependance Villa Parkhurst zal komend jaar 
samengevoegd gaan worden met de afdeling die op het hoofdgebouw zit. 
Er is nu al veel overleg tussen de twee afdelingen.  Zo worden bijvoorbeeld 
daltonuren, rekenonderwijs en daltonweken samen georganiseerd. Wij 
verwachten dat de samenvoeging – met daarin ook ruimte voor bèta mavo- 
en iPad-klassen - op deze manier redelijk soepel zal verlopen. 
 
De keuzekaart voor klas 3 en 4 is zo ingesteld dat er een goede doorstroom 
kan zijn naar het mbo en naar het havo. Daarnaast zal het rekenonderwijs 
specifiek voor de rekentoets verder worden ontwikkeld.  
 
Meer leerlingen zullen gebruik maken van de zomerschool van de ASG. 
Deze is voor leerlingen die net niet op ‘overgaan’ staan en die in twee 
weken tijd de kans krijgen de stof die ze zich niet eigen hebben gemaakt 
toch eigen te maken. Vanuit de afdelingen gaan de leerlingen hierheen met 
een taak. 
 
Omdat we geen KBL/BBL richting op het Helen Parkhurst hebben, gaan de 
leerlingen die ‘afstromen’ naar een andere VO- school in Almere. Hierbij 
moeten ze zichzelf inschrijven en helpen wij ze met definitieve plaatsing. 
Onverminderd hard zullen we werken aan hoge examenresultaten, zodat 
behalve mavo wellicht ook havo in het vizier komt. 
 
Havo 
 
Op dit moment is er een te grote afstroom in de onderbouw. Om deze 
ontwikkeling te keren zullen we een aantal stappen zetten. Een keuze uit de 
onderstaande ingrepen ligt voor de hand: 
• scherpere plaatsing in leerjaar 1 waarbij we ook gedurende leerjaar 1 

de voortgang goed in de gaten houden. 
• een nauwkeuriger hanteren van het leerlingvolgsysteem, waarbij 

handelingsplannen worden ingezet en uitgevoerd.  
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• interveniëren in de keuzes die leerlingen kunnen maken op onze 
daltonschool. Niet iedere leerling maakt verantwoorde goede keuzes. 

• specifieke inzet van daltonuren voor uitvallende leerlingen. 
• een scherpere determinatie op beslismomenten (m.a.w. zit deze 

leerling echt op de juiste plek). 
   
Eenmaal geplaatst in leerjaar 4 volgen de leerlingen de vakken behorend bij 
hun profiel. Daarnaast leiden we hen naar een verantwoorde keuze voor 
een hbo - opleiding.  
Ook worden ze voorbereid op hun latere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, wellicht op leidinggevende posities. In i-coach 
(individuele) gesprekken besteden mentoren ook specifiek aandacht aan de 
hiervoor benodigde competenties. 
 
Hoewel we zeer tevreden mogen zijn met de behaalde examenresultaten, 
verdient de afstroom in leerjaar 4 dezelfde aandacht als de afstroom in de 
onderbouw. Een aantal van de daar toe te passen interventies is ook te 
hanteren in leerjaar 4. Ook willen we de eindtermen voor 3havo meer 
helder hebben voor elk vak en alternatieven duidelijk maken. 
 
Vwo 
 
De afgelopen vier jaar hebben de opbrengsten in het vwo onder druk 
gestaan. Veel aandacht is gegaan naar verbeteracties en 
organisatieveranderingen om het tij te keren. Zowel in de onder- als 
bovenbouw heeft veel kwaliteitsverbetering van de lessen plaatsgevonden. 
Er is ook stevig ingezet op het technasium. Het belangrijkste resultaat van 
deze inspanningen, verwoord in het vorige schoolplan, is de substantiële 
verbetering van de opbrengsten van het vwo. 
Om onze vwo-leerlingen goed te bedienen, willen we ons rekenschap geven 
van hun toekomstige plaats in de samenleving. De maatschappij vraagt om 
zelfstandige goed opgeleide burgers die zich bewust zijn van hun 
verantwoordelijkheid. In de opleidingsketen dragen wij als vwo daarin eigen 
verantwoordelijkheid. 
  
Beleidsvoornemens 
 
We willen  de uitdaging aangaan om onze vwo-leerlingen nog meer te 
verrijken met academische vorming en vaardigheden als voorbereiding op 
de universiteit.  Aandacht voor vormen van onderzoek, analyseren, 
synthetiseren en cognitieve vaardigheden zijn daar onderdeel van. Om de 
leerling met ambitie uit te dagen zetten we ook in op een excellent vwo-
traject. Dit gaan we ontwikkelen in een kernteam van vwo-docenten. Het 
excellent vwo-diploma bevat onderdelen bovenop het reguliere diploma, in 
de vorm van een extra keuzevak of certificaat. 
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Beleidsvoornemens in schema 
 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Samenvoegen mavo-afdelingen Villa Parkhurst en Helen 
Parkhurst 
Rekenonderwijs aanscherpen i.v.m. de rekentoets 
Meer leerlingen naar de zomerschool 
Inzetten op goede examenresultaten 
Afstroom in onder – en bovenbouw verminderen door 
gerichte interventies  
Onderzoek naar excellent vwo-traject in kernteam van vwo- 
docenten 
Inzetten op academische vorming van vwo-leerlingen 

2016-2017 Idem en… 
Plan en ontwerpen leerlijn academische vaardigheden 
Onderzoek en zo mogelijk start excellent vwo- traject in 4vwo 

2017-2018 Start invoering academische vorming in het vwo 

2018-2019 Continueren beleid 

 
 

6.3 Aandeel van leerlingen 

We dagen leerlingen uit initiatief te nemen, op onderzoek uit te gaan en 
verantwoordelijkheid te nemen. Zo is er een schoolbreed 
leerlingenparlement waarin leerlingen de gelegenheid krijgen mee te 
denken over het onderwijs. Een aantal leerlingen assisteert als steward de 
conciërges en volgde daarvoor een cursus. Leerlingen helpen in de kantine 
en beheren zelf alle licht – en geluidsapparatuur bij presentaties in de aula. 
Leerlingen doen mee aan debatten, zitten in de milieuraad, organiseren 
schoolfeesten en zitten in sollicitatiecommissies voor docenten. Excellente 
leerlingen begeleiden andere leerlingen als tutor of fungeren als adviseur 
op ICT-gebied. Op die manier willen we ook de komende jaren leerlingen 
blijven stimuleren en ondersteunen, voor zover deze activiteiten uiteraard 
het leren bij de schoolvakken niet in de weg staan. Een nieuw 
leerlingenstatuut zal de rechten en plichten van leerlingen vastleggen. Ook 
streven we naar een leerlingenparlement dat gevoed wordt door twee 
leerlingen uit elke afdelingsleerlingenraad. Dat is alleen mogelijk als dit in 
iedere afdeling gestuurd en begeleid wordt door een docent, mentor of 
afdelingsleider.  
 
 

6.4 Aandeel van ouders 

Een goed en persoonlijk contact tussen ouders en school is belangrijk. We 
noemen dat het LOS-model: Leerling – Ouder – School. Elke onderbouwklas 
heeft zoveel als mogelijk twee mentoren: directe contactpersonen voor 
ouders. Aan het begin van het schooljaar geven de mentoren aan wat 
ouders van hen mogen verwachten, en omgekeerd. In de bovenbouw van 
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havo en vwo is er één mentor per groepje leerlingen die ook als individuele 
mentor en begeleider van elke leerling in die groep fungeert. Verder 
informeren wij ouders regelmatig over de vorderingen en bevindingen van 
hun kinderen. Dat doen wij door middel van rapporten, reflectieverslagen, 
een webportaal, gesprekken en bijeenkomsten.  
 
Beleidsvoornemens zijn de ouders nog meer bij het onderwijs van hun 
kinderen te betrekken door het organiseren van ouderbijeenkomsten en 
het bevragen van ouders over hun ervaringen met de school door middel 
van online enquêtes. Goede ouderparticipatie wordt ook verkregen door 
het ondersteunen van een actieve ouderraad. Streven is de krachten te 
bundelen in één schoolbrede ouderraad die enkele keren per jaar 
vergadert. De schoolbrede ouderraad is verder bezig na te denken over 
ouderraden van twee afdelingen bij elkaar (mavo, havo en vwo) en 
themagroepjes. 
 

6.5 Financiën 

Eind 2014 werd duidelijk dat het Helen Parkhurst bij ongewijzigd beleid de 
komende jaren te maken krijgt met oplopende tekorten op de begroting. In 
2015 zou het tekort € 570.000 bedragen, in 2016 € 811.000, in 2017 € 
605.000 en in 2018 € 535.000. Uit een analyse van de financiële situatie 
bleek dat op HP het aantal leerlingen per fte lager is dan bij vergelijkbare 
scholen en ook bleek de verdeling van het personeel over de verschillende 
geledingen (OP, OOP en MT) niet evenwichtig. Met name het aandeel van 
het OOP is hoog t.o.v. vergelijkbare scholen.  
 
Binnen de ASG zien we dat de wijze waarop de financiële administratie en 
de controle op de financiële processen is georganiseerd niet meer past bij 
de groei die de ASG in de afgelopen jaren heeft gemaakt. Zaken waaraan 
moet worden gewerkt zijn: geen financiële verrassingen meer, duidelijke 
rolverdelingen en verantwoordelijkheden, verbetering van planning en 
control, integrale aanpak/samenwerking en optimalisering van werkwijze 
financiën. Dit sluit aan bij de (voorwaardelijke) ambitie van de ASG om het 
‘huis op orde’ te hebben. 
 
Beleid HP/ASG 
 
Vanuit de ASG wordt richting HP in de eerste plaatst gestuurd op een 
duidelijke scheiding van de financiële administratie en financiële control. 
Dit betreft een scheiding in werkzaamheden, in functies en in aansturing. 
Verder moet er meer duidelijkheid komen t.a.v. rollen, 
verantwoordelijkheden en informatiestromen. Voorts vindt centralisering 
van sturing en leiding plaats. En tenslotte worden werkwijzen, processen en 
procedures gelijkgetrokken en verbeterd.  
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Beleid HP 
 
De financiële situatie van HP en het gegeven dat wij per 1 augustus 2015 
afscheid nemen van onze nevenvestiging ‘Villa Parkhurst’ maken een 
organisatieaanpassing noodzakelijk. In december 2014 is daartoe het plan 
“In Positie” besproken met de PMR en met medewerkers. In januari 2015 
heeft de MR ingestemd met “In Positie”. In schooljaar 2015 – 2016 vindt 
implementatie van doelstellingen plaats. 

 
Beleidsvoornemens (in schema) 

 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 - implementatie ’In Positie’ 
- scheiding financiële administratie en control 
- centralisering aansturing/leiding  
- nieuwe organisatiestructuur financiële administratie 
- geharmoniseerde/geoptimaliseerde processen en 

werkwijzen  

2016-2017 Continueren beleid 

2017-2018 Continueren beleid 

2018-2019 Continueren beleid 

 
 

6.6 Gebouw en terreinen 

Voor het schoolgebouw zijn bouwkundige aanpassingen nodig. Hiervoor 
zijn een aantal redenen. In de eerste plaats gaan door het sluiten van Villa 
Parkhurst circa 300 meer leerlingen gebruik maken van het schoolgebouw. 
Het aantal leerlingen zal in schooljaar 2015 – 2016 rond 1750 zijn, terwijl 
het schoolgebouw is gebouwd voor 1600 leerlingen (aangepast naar 1800 
leerlingen). Een tweede reden om het gebouw aan te pakken is het 
realiseren van rustige werkplekken voor leerlingen. De derde reden betreft 
de uitstraling en onderhoud van het inmiddels 17 jaar oude schoolgebouw.  
 
Het plein voor de school wordt op dit moment vooral gebruikt als 
fietsenstalling. In een deel van de tuin is de milieugroep actief (denk aan de 
schooltuin en PlanBee). Veel mogelijkheden van de tuin blijven tot op 
heden echter onbenut.  
 
Beleidsvoornemens 
 
Er komt een front- en backoffice in de centrale hal. Hier komen een aantal 
diensten bijeen: receptie, verzuimcoördinatie, conciërge en wellicht ICT. 
Voor leerlingen moet dit de “centrale vraagplek” zijn. 
We willen ook een bèta mavo-lokaal realiseren. Vanwege de 
onderwijskundige ontwikkeling, moeten er aanpassingen plaatsvinden. 
Deze ruimte moet ook geschikt zijn voor het geven van NASK lessen. 
Daarnaast onderzoeken we of de mediatheek kan worden ondergebracht in 
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de huidige personeelsruimte, met een verbinding naar het naastgelegen 
computerlokaal. 
De omloop boven de aula wordt op een andere manier nuttig ingevuld. 
  
De lespleinen vragen ook om aandacht. In de eerste plaats kijken we naar 
het lesplein op de eerste verdieping van de A-afdeling. Hier kunnen een 
aantal kantoortjes weg, waardoor lokalen gecreëerd kunnen worden. Ook 
kan hier een nieuwe uitstraling voor de lesruimtes gemaakt worden. De 
personeelsruimte vraagt om een centrale plek in het gebouw. Gekozen is 
voor de begane grond op de C-afdeling.  
 
Met betrekking het terrein rondom de school komt er extra ruimte voor 
fietsen van leerlingen. De fietsenstalling voor docenten wordt verplaatst 
naar de achterzijde van de school. We gaan onderzoeken in hoeverre de 
tuin meer kan worden gebruikt voor educatieve en recreatieve doeleinden. 
Daarnaast kan de tuin meer worden gebruikt als plaats voor leerlingen en 
medewerkers om te ontspannen. 
 
Het streven is om alle aanpassingen aan gebouw en terrein binnen twee 
jaar te realiseren, met gebruikmaking van de zomervakantie 2015.  
 
Beleidsvoornemens in schema 

 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Realisering Front- en Backoffice 
Realisering Bèta mavo-lokaal 
Indien mogelijk, realisering mediatheek 
Indien mogelijk, realisering nieuwe personeelsruimte 
Indien mogelijk, aanpassing omloop aula 
Indien mogelijk, aanpassing lesplein A 
Aanpassing fietsenstalling, uitbreiding capaciteit 
Versterken educatieve en recreatieve functie van tuin 

2016-2017 Realisering mediatheek 
Realisering nieuwe personeelsruimte 
Aanpassing omloop aula 
Aanpassing lespleinen 

2017-2018 Continueren beleid 

2018-2019 Continueren beleid 
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7 Personeelsbeleid 

7.1 Personeelsbeleid algemeen 

Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking 
wordt gebracht, omvat in elk geval maatregelen met betrekking tot het 
personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het 
onderwijskundig beleid alsmede het document inzake evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in artikel 32d 
van de cao. 
Aan de hand van de evaluatie van het schoolplan 2010 – 2014 komen de 
volgende aandachtspunten naar voren: voorbereiden lerarenregister en 
schoolleidersregister, invloed bestuur op personeelsbeleid in kaart brengen 
en in die lijn het schools personeelsbeleid uitvoeren, 
medewerkersonderzoek, beoordelen en belonen van personeel. 
 
Helen Parkhurst en ASG werken samen op het gebied van personeelsbeleid. 
Dit valt te zien aan ondermeer het herplaatsen van personeel binnen de 
ASG, het onderling aanleveren van afvloeiingslijsten en de 
kwaliteitsbewaking van de salarisadministratie (Raet). 
 
Het personeelsbeleid van het managementteam op Helen Parkhurst 
kenmerkt zich door een vriendelijke en duidelijk “erkende ongelijkheid”. 
We verwachten niet van iedereen hetzelfde, maar willen talenten wel 
benutten. We willen effectief en transparant zijn en rekenen op een 
proactieve houding van werknemers. 

 

7.2 Taakbeleid 

Normen vanuit de overheid nopen ons tot herziening van het taakbeleid. 
De afspraken rond onderwijstijd, lessentabel, jaarroosters en professionele 
ontwikkeling van medewerkers verandert. Zo heeft de wetgever de 40 uren 
maatwerk geschrapt uit het verplichte aanbod voor alle leerlingen. Vraag is 
vervolgens of wij die uren maatwerk handhaven of dat die uren worden 
gebruikt om de werkdruk te verlagen. Er komt ook een urennorm voor de 
gehele schoolloopbaan, in plaats van een urennorm per leerjaar. In een 
transitieplan gaan we hiervoor een onderwijsplanning formuleren en kijken 
we naar de gevolgen voor werkdruk en mogelijk vrijval van budgettaire 
middelen. 
 
In de eerste helft van het schooljaar 2015 – 2016 starten we met de MR de 
gesprekken over het transitieplan. Afspraken over het taakbeleid houden 
we tegen het licht, evenals de opslagfactor en het aantal lesweken in het 
rooster. We kijken naar de klassengrootte en de mogelijkheden om de 
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werkdruk aan te pakken. Ook ouders en leerlingen worden bij dit proces 
betrokken. Zie verder onder levensfase bewust beleid.  

 
Beleidsvoornemens in schema 

 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Opstellen transitieplan 
Aanpassen taakbeleid, onderwijstijd en lessentabel 

2016-2017 Continueren beleid 

2017-2018 Continueren beleid 

2018-2019 Continueren beleid 

 
 

7.3 Gesprekscyclus 

Ontwikkeling van personeel is van belang voor een professionele 
werkomgeving.  Het is prettig om gezien te worden, om feedback te krijgen, 
om te mogen en te kunnen groeien. De gesprekcyclus is hierbij een 
belangrijk onderdeel. Jaarlijks met elkaar in gesprek gaan, om vast te stellen 
wat voor de korte en de lange termijn de ontwikkeling(en) is (zijn) waaraan 
gewerkt wordt. Een koppeling tussen de schooldoelen en de individuele 
doelen vindt hier plaats, waarbij de kenmerken van het daltononderwijs 
een belangrijke basis vormen. De gehanteerde gesprekscyclus sluit goed 
aan bij de ASG-doelstellingen ‘goed werkgever- en werknemerschap, 
kwaliteit en vitaliteit’. Wel is op dit moment de manier van werken binnen 
de afdelingen nog niet eenduidig. 
 
De komende twee schooljaren worden besteed aan het ontwikkelen van 
een gezamenlijk ‘format’ dat aansluit bij de ontwikkelingen van de school. 
Er komt elektronische verwerking via de mogelijkheden in het programma 
Raet van de ASG. Op basis van een evaluatie zal het format eventueel nog 
worden aangepast en zal de nieuwe gesprekscyclus voor alle medewerkers 
gaan gelden. 
 
Beleidsvoornemens in schema 

 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Ontwikkelen van een format en inhoud dat aansluit bij de 
ontwikkelingen van het HP. 
Elektronische verwerking via de mogelijkheden vanuit de ASG 
(Reat). 
Start met een pilot en deze evalueren. 

2016-2017 Op basis van de evaluatie, aanpassen. 
Voor het gehele team de gesprekcyclus uitvoeren 

2017-2018 Continueren 

2018-2019 Continueren 
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7.4 Scholing en daltonidentiteit 

Wij zijn trots op de mooie leercultuur die we in de afgelopen jaren hebben 
opgebouwd. 
Helen Parkhurst en de Almeerse Academische Opleidingsschool werken 
samen aan de professionalisering van de medewerkers. Dat doen wij door 
middel van het organiseren van voucheravonden, cursussen en éénjarige 
opleidingen, in samenwerking met Flevolands en de ASG Academie. Deze 
cursussen vinden veelal plaats buiten de schooltijden.  
 
Daarnaast heeft elke docent tijd en ruimte om zich in werktijd te 
ontwikkelen binnen de ontwikkelteams. Studenten hebben hierin ook een 
plek. Jaarlijks maken circa 45 docenten gebruik van individuele scholingen. 
Voor het onderwijsondersteunend personeel maakt een actieve 
scholingswerkgroep jaarlijks een trainingsplan, gericht op de praktijk en op 
samenwerking.  
 
De behoefte ontstaat om de daltonidentiteit en didactiek meer te 
verbinden met het halen van goede resultaten. Ook willen we aansluiten bij 
het scholingsaanbod van de ASG, voor zover vraag en aanbod op elkaar zijn 
af te stemmen. 
 
Visie professionalisering 
 
Het stimuleren van een onderzoekende houding bij medewerkers heeft 
prioriteit. Voor iedere medewerker zijn er mogelijkheden om zelf de route 
te bepalen van de leerweg: in lengte, niveau en tijdsduur. De uitkomst van 
de professionalisering moet zijn: opbrengstgericht en efficiënt werken met 
zichtbare daltonkenmerken. 
1. Op Helen Parkhurst nemen docenten hun verantwoordelijkheid om 

zich permanent te scholen. 
2. Professionalisering is altijd gekoppeld aan de eigen praktijk. De 

leervraag ontstaat zoveel mogelijk vanuit de docent zelf. 
3. De kaders zijn de doelen van het schoolplan. 
4. Ontwikkelen en professionaliseren doe je samen. 
5. Scholing wordt gefaciliteerd, is laagdrempelig en toegankelijk. 
6. Scholing staat altijd ten dienste van de leerling. 
7. De schoolleiding borgt dat de externe werkelijkheid wordt 

meegenomen in de professionalisering van de docenten. 
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De samenwerking van de daltoncoördinator op Helen Parkhurst, de 
Almeerse Academische opleidingsschool en de ASG academie heeft als doel 
om bovenstaande visie te concretiseren en kwaliteit te geven. 
 
Leren van en met elkaar 
 
- De ASG academie ontwikkelt in 2015 een concept voor 

managementteam, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend 
personeel, waar de professionals elkaar ontmoeten om te leren van en 
met elkaar.  

- In 2018 nemen alle medewerkers van Helen Parkhurst deel aan een 
ASG leergroep.  

 
Continueren bestaande activiteiten 
 
De jaarlijkse 24 uurs daltonconferentie willen behouden. De conferentie is 
bestemd voor ervaren docenten die nieuwe energie willen opdoen, en 
wordt ontworpen door de werkgroep AAAP (Almere Amsterdam Alkmaar 
Purmerend).  
Ook de jaarlijkse uitwisselingsdag voor docenten van de vier genoemde 
daltonscholen behouden we. 
De ‘post master dalton VO’, een cursus waarbij dalton en verdieping 
centraal staan, blijven we ook jaarlijks aanbieden in samenwerking met de 
Hogeschool Utrecht en dalton Barendrecht.  
Beginnende docenten en studenten volgen een verplichte scholing van vier 
avonden om kennis te maken met onze daltonkernwaarden, georganiseerd 
door onze schoolopleiders en de daltoncoördinator. 
 
Nieuwe activiteiten 
 
- Daltonstudiemiddag voor onderwijsondersteunend personeel. Kennis 

over de daltonkenmerken en de cultuur van werken op Helen 
Parkhurst staan centraal.  

- Studiedag voor de secties in het najaar van 2015. Hierin staan centraal 
het herijken van de daltonkenmerken en het afstemmen van 
doorlopende leerlijnen.  

- Alle mentoren moeten over een paar jaar vaardig zijn in het voeren van 
LOB-gesprekken (zie paragraaf over decanaat) en volgen hiertoe 
benodigde scholing. 

- Docenten en mentoren die meer- en hoogbegaafde (MHB)- leerlingen 
in de klas hebben moeten geschoold worden. 

- Docenten en mentoren hebben meer kennis nodig over de gevolgen 
van de wet Passend Onderwijs. 

- De sterke groei van het technasium maakt extra scholing van docenten 
noodzakelijk. 
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Ontwikkeltijd 
 
De komende jaren wordt er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van 
de vaksecties. Docenten werken in de ontwikkeltijd aan het sectiewerkplan 
en daarmee aan de ontwikkeling van de sectie. De reden voor het schrijven 
van het sectiewerkplan is relatief eenvoudig: het uitwerken en verstevigen 
van daltononderwijs. Maar ook: het delen van kennis, het borgen van 
(cijfermatige)kwaliteit, het realiseren van een doorlopende leerlijn, 
planmatig werken en ontwikkelen, resultaatverantwoordelijkheid 
bevorderen, etcetera. 
 
Beleidsvoornemens in schema 

 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Schrijven van het sectiewerkplan 
Studiedag voor secties in het najaar 
Mentoren volgen scholing in het voeren van LOB-gesprekken 
(zie decanaat) 
Alle docenten en mentoren van de homogene MHB-klas zijn 
geschoold 
Vergroten expertise van docenten en mentoren omtrent 
leerlingbegeleiding en Passend Onderwijs 
ASG Academie ontwerpt een scholingsconcept voor 
managementteam, onderwijsgevend en 
onderwijsondersteunend personeel 

2016-2017 Uitvoering geven aan de ontwikkeling en aan de opgestelde 
plannen 
Mentoren volgen scholing in het voeren van LOB-gesprekken 
(zie decanaat) 
Vergroten expertise medewerkers zorgbureau op het gebied 
van leerlingbegeleiding en Passend Onderwijs 
Alle mentoren vwo-onderbouw zijn geschoold in het 
begeleiden van MHB-leerlingen 

2017-2018 Iedere docent heeft zich bij het lerarenregister aangemeld, 
indien wettelijk verplicht 
Opnieuw vergroten van de expertise van medewerkers 
(docenten, mentoren) omtrent leerlingbegeleiding, verdieping 
Passend Onderwijs 
Continueren beleid 

2018-2019 Alle mentoren zijn vaardig in het voeren van LOB-gesprekken 
Continueren beleid 
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7.5 Levensfasebewust beleid 

Vanuit de cao zijn in 2014 – 2015 een aantal maatregelen uitgevoerd. De 
oude seniorenregeling (BAPO) is komen te vervallen en daarvoor in de 
plaats hebben alle medewerkers een individueel keuzebudget gekregen. In 
de nieuwe situatie krijgt iedere werknemer jaarlijks de beschikking over 50 
klokuren die aangewend kunnen worden voor verlof, 
werkdrukvermindering of bepaalde doelbestedingen in geld. Voor 
werknemers die op 1 augustus 2014 de leeftijd van 52 jaar of ouder hebben 
bereikt, is een overgangsregeling opgenomen. De nieuwe regeling is 1 
augustus 2014 in werking getreden. 
 
Leeftijdsbewust personeelsbeleid houdt expliciet rekening met de 
levensfase waarin de werknemer zich bevindt. Belangrijk is om maatregelen 
te nemen die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van verschillende 
leeftijdsgroepen. HP wil uitdagingen bieden aan jongeren en zorgen dat 
ouderen plezier in hun werk houden doordat ze zich kunnen blijven 
ontwikkelen. 
Met behulp van ondermeer een stappenplan gekoppeld aan de 
gehanteerde gesprekscyclus geven we op Helen Parkhurst vorm en inhoud 
aan levensfasebewust personeelsbeleid. Het gaat daarbij om vijf V’s: 
Verkennen, Voorlichten, Vitaliseren, Verlichten en Vertrekken (zie bijlage 
met beleidsvoornemens in schema). 
 
Beleidsvoornemens in schema (dit is een cyclus, de V’s, die in vier jaar 
doorlopen kan worden, maar ook een andere fasering is mogelijk). 

 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 V: verkennen. Een kwantitatieve en  kwalitatieve analyse van 
de school of afdeling is essentieel. Dit kan bijv. door een 
werkbelevingsonderzoek onder het voltallige personeel.  

2016-2017 V: voorlichten. Denk hierbij aan het helder maken van wat het 
huidige beleid is, welke levensfasebewuste maatregelen er 
zijn, welke resultaten de verkenningsfase opleverden, welke 
interventies er zullen zijn en vooral waarom er voor deze 
interventies gekozen is.    
V: vitaliseren. De school ondersteunt dit met coaching, 
opleidingsbudget, teambuildingsdagen, kritische reflectie of 
andere maatregelen die de medewerkers kan motiveren.   

2017-2018 V: verlichten. Mocht vitaliseren niet meer, of onvoldoende 
helpen dan is de volgende stap verlichten. Deze is erop gericht 
de taakbelasting, op inhoud van de functie of op de werktijd, 
te beperken.  

2018-2019 V: vertrekken. Als alle andere V’s niet meer werken, is dit het 
laatste middel.  Echter wanneer een goed leeftijdsbewust 
beleid leidt tot investeren in vitaliseren en verlichten, dan zal 
dit alleen in uitzonderlijke gevallen leiden  tot vertrekken. 
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7.6 Nieuwe docenten 

In het vorige schoolplan staat alleen het beoordelingstraject van nieuwe 
medewerkers vermeld. In dit schoolplan willen we het nieuwe 
begeleidingsplan voor nieuwe docenten noemen, waarin naast de 
functionerings- en beoordelingsgesprekken, ook de begeleiding van de 
coach, de vakcollega, de sectie én de verplichte scholingen als 
daltonopleiding, intervisie voor nieuwe docenten en een keuzescholing uit 
het ASG VO aanbod, zijn opgenomen. Door serieus werk te maken van de 
ondersteuning en begeleiding van nieuwe docenten zal de ASG ook als 
goede werkgever ervaren worden.  
 
Eind juni 2015 is een begeleidingsplan voor nieuwe docenten vastgesteld. 
Vanaf dat moment worden nieuwe collega’s ondersteund op basis van die 
afspraken, waarbij aandacht is voor het verschil tussen nieuwe docenten 
‘van eigen kweek’ en nieuwe docenten ‘van buiten’. 
 
Ieder jaar zullen we kijken of de begeleiding in de praktijk toereikend is om 
nieuwe docenten wegwijs te maken in de organisatie en de kans op een 
goede start te geven. 
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8 Kwaliteitszorg en… 

8.1 Kwaliteitszorg 

Visie op kwaliteitszorg is in de eerste plaats een afgeleide van de visie van 
de school op onderwijs. Kwaliteitszorg is een vanzelfsprekend onderdeel in 
onze schoolcultuur waarin de thema’s samenwerking en 
verantwoordelijkheid (dalton) een plek hebben. Daarnaast zijn 
betrokkenheid bij en inzicht in kwaliteit op alle niveaus en in alle geledingen 
zichtbaar.  
 
Reflecteren op eigen handelen in alle lagen van de organisatie spreekt 
vanzelf. We doen dit systematisch, cyclisch en doelgericht. We meten 
SMART. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Zowel 
horizontale als verticale verantwoording is onderdeel van onze 
kwaliteitszorg. In de uitvoering staan drie vragen centraal: ‘Doen we de 
goede dingen, doen we de dingen goed en hoe weten we dat’. 
 
Doen we de goede dingen:  
Noodzakelijk voor het slagen van een nieuw plan of een interventie is 
voldoende draagvlak. Een instrument daarvoor is het ‘consent’-gesprek 
tussen de initiatiefnemer(s) en de beoogde uitvoerder(s). Hierin komen aan 
de orde: de ‘business-case’ (de context die de aanleiding is waarom we 
hiermee aan de slag gaan), opbrengsten, nieuwe inzichten, het doel, en een 
inschatting van het beslag op de organisatie dat moet worden gedaan. Er 
wordt daarna een ‘go’ of ‘no-go’ afgegeven. 
 
Doen we dingen goed: 
Noodzakelijk hiervoor is het nauwkeurig en SMART opstellen van het plan. 
Eigenaren worden benoemd, risico’s worden gedetecteerd, tijdpad wordt 
uitgezet en de doelstellingen worden geformuleerd. De PDCA-cyclus is een 
onderdeel van het plan: de evaluatiefase (C) is gebaseerd op geformuleerde 
succesfactoren en prestatie-indicatoren om te meten.  
 
Hoe weten we dat: 
Tijdige, systematische en cyclische informatievoorziening is cruciaal voor 
het nemen van de juiste beslissingen en acties. In gesprek met onze 
maatschappelijke partners verantwoorden we onze acties, zowel 
horizontaal als verticaal.   
 
Inspectierapporten, visitatierapporten van de Nederlandse Dalton 
Vereniging en de Stichting Technasium houden ons scherp en op koers. 
Ondermeer via het project Vensters Voor Verantwoording publiceren wij op 
www. schoolvo.nl steeds onze resultaten. Voorafgaand daaraan trachten 
we reeds tijdens het proces te melden als iets niet goed gaat en dan bij te 
sturen. 
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Beleidsvoornemens (in schema) 
 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Aandacht voor plannen en borgen van projecten en 
activiteiten  
Aandacht voor SMART werken 
Aandacht voor de PDCA-cylcus in de organisatie 
Aandacht voor signaleren en tijdig bijsturen van resultaten 

2016-2017 Idem en evaluatie op verkregen resultaten 

2017-2018 Idem en evaluatie op verkregen resultaten 

2018-2019 Bewustwording van de synergie in de eerder genoemde 
thema’s 

 
 

8.2 Opbrengsten 

De slagingspercentages voor mavo en havo liggen op dit moment boven het 
landelijk gemiddelde. Het vwo scoort nu bijna op het landelijk gemiddelde. 
Dit zijn de gegevens uit schooljaar 2013 – 2014. Wij willen ons natuurlijk op 
allerlei manieren inspannen om deze resultaten op zijn minst te evenaren in 
de komende jaren. 
 
We zijn er de laatste drie jaar in geslaagd om de examenresultaten van het 
vwo-onderwijs op het juiste niveau te brengen. Om de rendementscijfers te 
borgen en verder te verbeteren zijn er verschillende interventies mogelijk. 
In willekeurige volgorde: 
- Mavo, havo en vwo overzichtelijker onderbrengen in afdelingen (zie in 
gang gezette organisatieverandering). 
- De behaalde resultaten driemaal per schooljaar in een overzichtelijk 
rapport bespreken in de sectievergaderingen van zowel onder- als 
bovenbouw. 
- Secties voeren frequent overleg en vervaardigen sectiewerkplannen. 
Daarvoor worden de vergadertijdstippen van secties vastgelegd in het 
rooster.  
- Aanwijzen sectievoorzitter die proces bewaakt en rapporteert aan de  
- afdelingsleider(s).  
- Meer toepassen van activerende didactiek en onderzoek doen (met 

eventuele pilot) naar gepersonaliseerd leren. 
- Scherp definiëren van eindtermen van de Eerste Fase. 
- Verbeteren determinatietraject. Te denken valt aan uitwisseling van 

docenten onderbouw en bovenbouw, gezamenlijk vaststellen van 
toetsen en cesuren. Mee vergaderen in beslissende situaties. 

- Herijken van de lessentabel. 
- Intervisie en lesbezoeken van elkaar 

aan elkaar. 
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8.3 Almeerse Adacemische Opleidingsschool 

Helen Parkhurst maakt deel uit van de Almeerse Academische 
Opleidingsschool (AAOS). Dit is een samenwerkingsverband tussen drie VO- 
scholen van de ASG (Meergronden, Echnaton en Helen Parkhurst), de 
Hogeschool van Amsterdam en het Instituut voor de Lerarenopleiding van 
de Universiteit van Amsterdam (ILO). Het samenwerkingsverband is gericht 
op het samen opleiden van studenten en het professionaliseren van het 
personeel van alle deelnemende partners. De Almeerse AAOS is in juni 2015 
voor zes jaar gefaciliteerd. De commissie gaf o.a. aan dat wij een sterke 
visie hebben op opleiden en onderzoeken en dat deze visie bij iedereen in 
de genen zit. Hoewel de resultaten goed zijn, zijn er wel aandachtspunten 
waardoor we de effectiviteit van de AAOS  op termijn willen evalueren. 
 
Wat betekent de samenwerking binnen de AAOS de komende vier jaar?  
 
Opleiden: We houden de opleidingsstructuur in stand 
(schoolopleider/coach/leermeester en werkmeester). We nemen in 
principe alleen studenten aan van de HvA, het ILO, de ALO en de 
Hogeschool voor de Kunsten. We houden ons aan het meerjarenbeleidsplan 
van de AAOS en afspraken die hierover binnen de ASG worden gemaakt. 
Onderzoeksopdrachten van studenten in het kader van hun studie sluiten 
aan en dragen bij aan de schoolontwikkeling.  
 
Ontwerpen: Ontwerponderzoek (wat men in ontwikkeltijd doet, 
bijvoorbeeld het ontwerpen van leerlijnen) maakt deel uit van de praktijk 
van onze docenten. Eenmaal per jaar tijdens een studiedag worden de 
opbrengsten van het ontwerponderzoek met elkaar en de andere AOS-
scholen gedeeld.  
 
Onderzoeken: Jaarlijks worden in een bovenschools onderzoeksteam een 
aantal collegae, ook van Helen Parkhurst, opgeleid tot onderzoeker. De 
opleiding van deze onderzoekers wordt vorm gegeven door onze partners, 
de lerarenopleidingen. De opgeleide onderzoekers zijn in staat om leiding 
te geven aan ontwerpteams. De onderzoekers dragen bij aan het 
kwaliteitsbeleid van Helen Parkhurst. 
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8.4 Schoolveiligheid 

Schoolveiligheid is een breed begrip. Belangrijk is dat leerlingen, 
medewerkers en bezoekers met een goed gevoel van veiligheid op school 
verblijven. Samen met de Arbo Unie is onderzocht welke veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s in de school aanwezig zijn en of de aanpak ervan 
effectief is. Het overzicht van alle risico’s in school en de ernst van die 
risico’s wordt ook wel de risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) 
genoemd.  
 
De RI&E is pas compleet als voor elk van de gevonden risico’s is 
opgeschreven hoe dat risico kan worden weggenomen of beheersbaar 
gemaakt. Dat wordt gedaan in een plan van aanpak dat wordt besproken in 
het schoolveiligheidsteam en in de MR. Ook bedrijfshulpverlening/ehbo en 
een jaarlijks ontruimingsplan worden in dit plan meegenomen. 
In schooljaar 2015 – 2016 volgen 1750 leerlingen les in het schoolgebouw 
van Helen Parkhurst. De capaciteit van de aula en de centrale hal is 
onvoldoende om alle leerlingen tegelijk op veilige en prettige manier pauze 
te laten houden. Daarom is gekozen voor het invoeren van gescheiden 
pauzes. 
 
Beleidsvoornemens in schema 

 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Plan van aanpak RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) 
Invoeren gescheiden pauzes 

2016-2017 Continueren 

2017-2018 Continueren 

2018-2019 Continueren 

 
 

8.5 PR en communicatie 

Corporate communicatie heeft tot doel een positief beeld van Helen 
Parkhurst uit te dragen als onderwijsaanbieder, maatschappelijke partner 
en werkgever. Daarmee maken we de kwaliteit van ons onderwijsaanbod 
inzichtelijk, versterken en verbeteren we onze concurrentiepositie en 
stabiliseren we het marktaandeel. 
 
Profilering en externe gerichtheid spelen in veel activiteiten een rol. Het 
streven is dat iedere medewerker een goede ambassadeur is van de school. 
Hierop wordt nader ingegaan in een communicatieplan dat er in schooljaar 
2015 – 2016 ligt.  
 
De ASG wil brede vorming voor leerlingen en Helen Parkhurst is daar vanuit 
de daltonvisie didactisch ver in. Dit wordt benadrukt in veel 
communicatieve uitingen en bevordert werving van nieuwe leerlingen. 
Kwaliteit blijkt ook uit goede slagingspercentages waarmee wij naar buiten 
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treden. Vernieuwend onderwijs komt waar mogelijk in woord en beeld naar 
voren. 
 
Naast interne communicatie via afdelingsberichten, bijeenkomsten e.d., 
streven wij goed werkgeverschap ook na door sollicitanten te interesseren 
en te informeren, o.a. via de schoolsite en met een speciaal boekje voor 
nieuwe medewerkers.  
 
De ASG is een gemeenschap: op communicatiegebied komt dat tot uiting 
door deelname aan bovenschoolse werkgroepen PO-VO en PR-VO. De pr-
medewerkers van de ASG-scholen ontmoeten elkaar enkele malen per jaar 
en wisselen informatie uit of volgen samen een training. De 
intranetomgeving ASG Wijzer gebruiken we steeds meer. 
 
Beleidsvoornemens 
 
De migratie van de website is in volle gang en rond juni 2015 uitgevoerd. 
Op basis van het schoolplan wordt in schooljaar 2015-2016 een nieuw 
communicatieplan gemaakt, gebaseerd op de kernwaarden van de school. 
De huisstijl wordt in alle producten doorgevoerd, rekening houdend met de 
organisatieverandering. 
 
Het is nodig de communicatiemix opnieuw vast te stellen om ervoor te 
zorgen dat we niet op teveel plaatsen dezelfde informatie aanbieden. De rol 
van sociale media wordt hierin meegenomen. 
De uitdaging is het beleid en aanbod via publicaties in de volle breedte te 
laten zien: er komt meer aandacht voor topsport en bèta mavo 
bijvoorbeeld. Verder willen we een multimediale schoolgids die goed wordt 
gelezen. 
 
Een aandeel leveren in aanpalende beleidsterreinen als kwaliteitszorg, 
werkgroep po-vo, daltoncoördinatie en decanaat zou goed zijn, met als 
focus: hoe maken we aanbod en beleid toegankelijk en concreet zichtbaar 
voor doelgroepen. 
 
Beleidsvoornemens in schema 

 

Schooljaar Ontwikkeling 

2015-2016 Migratie website gerealiseerd 
Communicatieplan met communicatiematrix gemaakt en 
vastgesteld 
Meer publicaties over met name topsport en bèta mavo 
Verdere ontwikkeling huisstijl o.a. kernwaarden 
Alle uitingen aanpassen n.a.v. organisatieverandering 
Raakvlakken zoeken met andere beleidsterreinen 
Effectiviteit wervingsactiviteiten onderzoeken w.o. Toptraject 
en voorlichtingscarrousel 
Een multimediale schoolgids voor 2016-2017 

2016-2017 Uitvoering actiepunten uit communicatieplan 
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Continueren ingezet beleid 
Een groter aandeel leveren bij zichtbaar maken van aanbod en 
beleid 
Huisstijl doorgevoerd in alle producten 
Een multimediale schoolgids 

2017-2018 Idem 

2018-2019 Idem 
Nieuw schoolplan 
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9 Nawoord 

Uit de in dit schoolplan verwoorde beleidsvoornemens blijkt het 
ambitieniveau van onze school. Veel ontwikkelingen zullen meerdere jaren 
in beslag nemen, andere zaken kunnen eerder tot uitvoer worden gebracht. 
Het schoolplan zal hieraan richting geven en koersbepalend zijn.  
 
Helen Parkhurst bevindt zich middenin een periode van 
organisatieveranderingen. Belangrijke beslissingen moeten wij nemen om 
onze financiële positie te versterken en kwalitatief goed onderwijs te 
blijven realiseren. De examenresultaten stemmen optimistisch, maar het is 
uiteraard zaak deze vast te houden. De sterke groei van het technasium 
vraagt om gespecialiseerde medewerkers. De samenvoeging van de twee 
mavo-afdelingen, met daarin bèta mavo – klassen, vraagt om beleid en 
afstemming. We zullen een keuze gaan maken in het gebruik van digitale 
middelen in de klas. Het toetsbeleid willen we nader onderzoeken. 
Landelijke ontwikkelingen, zoals de wet Passend Onderwijs en de 
rekentoets, vragen om specifiek beleid, waarbij scholing van alle 
medewerkers essentieel is.  
 
Centraal in alle ontwikkelingen staat onze daltonidentiteit. De 
kernbegrippen vanuit deze identiteit, zoals verwoord en beschreven in dit 
schoolplan, hebben voor ons een grote waarde en zullen ook een steeds 
grotere waarde krijgen. 
Helen Parkhurst, de grondlegger van het Dalton Plan, heeft geen 
vastgestelde werkwijze opgelegd. Dalton is niet voorschrijvend. 
Daltononderwijs moet volgens Parkhurst flexibel zijn en te modificeren naar 
de omstandigheden van een school en naar het oordeel van de leraren. 
Parkhurst neemt het standpunt in, dat als er ooit iets uitgevonden wordt 
dat nog efficiënter en effectiever werkt dan haar Dalton Plan, dat 
leerkrachten dat ogenblikkelijk zouden moeten volgen! En het aardige 
daarbij is dat, omdat leerkrachten volgens Parkhurst op zoek moeten naar 
de optimale werkwijze in hun eigen praktijk en dus moeten 
experimenteren, zo’n verbeterde praktijk opnieuw daltononderwijs 
genoemd kan worden. De essentie van het Dalton Plan is namelijk de 
reflecterende, experimenterende leerkracht die, praktisch en pragmatisch 
op zoek is naar een efficiënte, optimale werkwijze.  
Dit schoolplan lezend, komt de kern van Dalton naar voren. Waarbij we 
kunnen stellen dat Dalton richtinggevend is. 
 
In relatie tot andere scholen binnen de Almeerse Scholen Groep en de 
andere schoolbesturen, willen wij een school zijn die zich kenmerkt door 
een regelarm, maar niet vrijblijvend schoolklimaat, een school met een 
sterk daltonbewustzijn en met een sterk bètaprofiel. Wij willen leerlingen 
helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers. In 
al ons doen en laten blijven wij ons bewust van onze daltonidentiteit en van 
onze drie kernwaarden: betrokken, nieuwsgierig en veelzijdig. 
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