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‘De ideale leraar kan goed uitleggen, gebruikt humor,  

kan goed orde houden, leerlingen actief betrekken en ICT  

gebruiken op een manier die bijdraagt aan de les.  

Ook is het een pre als de leraar enthousiast is.’  

(vwo-leerlingen) 

 

1. Inleiding 

Juist op onderwijskundig gebied valt er voor Spieringshoek nog een wereld te 

winnen. Daarom heet dit schoolplan simpelweg ‘onderwijs!’. Aan de 

randvoorwaarden en het pedagogisch klimaat is de laatste jaren veel aandacht 

besteed. In het vorige schoolplan ‘Op weg naar verbetering en verbondenheid’, is 

dit terug te zien. Er is succes geboekt en een basis gelegd voor verdere 

schoolontwikkeling. De inspectie geeft ons immers weer ‘groen licht’, de 

belangstelling voor onze school is weelderig te noemen en de gemeente heeft ons 

de financiële mogelijkheden gegeven om extra ruimte te realiseren. Kortom: we 

staan er goed voor, maar we kunnen nog beter!  

In dit schoolplan hebben we ervoor gekozen ons volledig te richten op onderwijs, 

juist om aan te geven hoe belangrijk dat nu voor de school is. Dit schoolplan moet 

breed gedragen worden door de leden van de gemeenschap Spieringshoek, het 

moet een heldere opzet kennen, Spieringshoek moet erin te herkennen zijn en 

bovenal: het moet richting geven aan het beleid voor de komende vier jaar. 

Voorwaar een ambitieuze doelstelling, maar noodzakelijk om de inspanning van 

velen die aan dit schoolplan hebben meegewerkt te rechtvaardigen.  

Dit kan alleen als het een dynamisch document wordt dat niet ligt te verstoffen in 

menig bureaulade, maar regelmatig ter sprake komt en wordt bijgesteld indien dat 

nodig is. Om de overzichtelijkheid en de leesbaarheid te vergroten is er gekozen 

voor een bijzondere opzet. In dit document staan, in tegenstelling tot de meeste 

andere schoolplannen, zo min mogelijk beschrijvingen van de huidige feitelijke 

situatie en regelingen. Er wordt gekozen voor een probleemanalyse met daaraan 

gekoppeld de middelen/strategieën om tot verbeteringen te komen. Anders dan bij 

het vorige schoolplan zullen de strategische doelstellingen niet smart worden 

uitgewerkt in het schoolplan, maar in zogenaamde jaarplannen. Het schoolplan 

geeft dus de koers en de doelstellingen na vier jaar aan, terwijl de jaarplannen deze 

zo specifiek en meetbaar mogelijk uitwerken. 

Dit schoolplan wordt geschreven in het besef dat er breed draagvlak is voor de 

koers die nader zal worden beschreven. Een prima uitgangspositie om van dit 

document een instrument te maken dat Spieringshoek op weg zal helpen naar 

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.  
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Ook de komende vier jaar staan in het teken van de kwaliteit van de ontmoeting 

tussen leerling en leraar. ‘Aandacht voor de kern’ zou een mooie ondertitel kunnen 

zijn van dit document. ‘Aandacht voor de kern’ dient niet te worden vertaald als 

terug naar het oude. Integendeel, Spieringshoek moet met volle kracht vooruit om 

op velerlei gebied innovaties te implementeren. Leidraad hierbij is de relatie met de 

kern van onze activiteit; het vormen van onze leerlingen tot waardevolle leden van 

de maatschappij.  

Dit doet Spieringshoek volgens het adagium: ‘Spieringshoek, een school waar je 

gezien wordt.’ Deze zin geeft aan waarin Spieringshoek zich kan en moet 

onderscheiden van andere scholen. Je wordt gezien als leerling en als mens. Het is 

de aandacht voor leerlingen en elkaar, in combinatie met een hoge mate van 

betrokkenheid bij de organisatie en een collectief streven naar verbetering van de 

kwaliteit, die de sleutel zal vormen tot het succes dat Spieringshoek nastreeft. 
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2. ZAKELIJKE GEGEVENS 

 ALGEMENE GEGEVENS 

Scholengemeenschap Spieringshoek 

Van der Brugghenlaan 2 – 6  

3118 LA  Schiedam 

 

Telefoon: 010 – 470 64 22 

Fax: 010 – 470 68 22 

Email: info@spieringshoek.nl 

Website: www.spieringshoek.nl 

 

Spieringshoek is een school voor gymnasium, atheneum en havo. Binnen het 

gymnasium en het atheneum wordt nog een zogenaamde plusvariant 

onderscheiden. Binnen de plusvariant kan men extra vakken kiezen zoals Spaans, 

drama en O&O. 

BESTUUR EN ADMINISTRATIE 

Het bevoegd gezag van de rooms-katholieke scholengemeenschap Spieringshoek 

wordt gevormd door het bestuur van de Stichting voor katholiek onderwijs Sint 

Liduina, p/a Postbus 255, 3100 AG  Schiedam.  

Het bestuurssecretariaat is gevestigd op de Van der Brugghenlaan 2 – 6 in 

Schiedam. Telefonisch is de stichting bereikbaar onder nummer 010 - 470 64 22. 

SCHOOLGROOTTE 

Het aantal leerlingen bedraagt op 1 oktober 2013 1423. Spieringshoek heeft op 1 

oktober 2013: 130 medewerkers. 103 medewerkers behoren tot het onderwijsgevend 

personeel, terwijl 27 medewerkers tot de geleding van het onderwijs ondersteunend 

personeel behoren.  

KARAKTERISTIEK VAN DE LEERLINGPOPULATIE 

De leerlingen van Spieringshoek komen vooral uit Schiedam (60%) en Vlaardingen 

(30%). Een klein percentage komt uit andere steden en dorpen in de regio. Hierbij 

moet gedacht worden aan Poortugaal, Rhoon, Pernis, Maasland, Maassluis, Hoek 

van Holland en Schipluiden. 

Het toelatingsniveau van de leerlingen is een advies met daarin minimaal havo en 

een cito hoger dan 535. De gymnasium+-stroom en de vwo+-stroom hebben 

aanvullende eisen. 
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POSITIONERING VAN DE SCHOOL 

Spieringshoek is een zogenaamde éénpitter, dat willen zeggen één school onder 

één bestuur. Wel heeft het bestuur van de school zich met ingang van 1 januari 2004 

aangesloten bij een samenwerkingsverband van een zevental besturen in 

Wassenaar, Leiden, Leidschendam/Voorburg en Zoetermeer, Semper Movens. Vanaf 

1 januari 2004 heeft een drietal katholieke scholen uit de regio Rijnmond, waaronder 

Spieringshoek, zich bij dit samenwerkingsverband aangesloten. Mobiliteit, 

ontwikkeling van integraal personeelsbeleid en kwaliteitszorg zijn de belangrijkste 

speerpunten van deze kennisnetorganisatie.  
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3. Identiteit, missie en visie 

IDENTITEIT 

Spieringshoek wil een school zijn die kwalitatief goed onderwijs geeft op havo-, 

atheneum- en gymnasiumniveau. De school streeft naar een veilig leefklimaat, 

waarin leerlingen en medewerkers hun talenten willen en kunnen ontplooien.  

Spieringshoek herkent zich daarom onder andere in de parabel van de talenten 

(Mattheus 25) die Jezus van Nazareth al meer dan 2000 jaar geleden vertelde. Elk 

mens is voorzien van een groot aantal talenten; wij willen onze leerlingen helpen hun 

talenten te ontdekken en wij willen ze helpen ruimte te scheppen om deze talenten 

verder te ontwikkelen, zodat onze leerlingen kunnen uitgroeien tot waardevolle 

leden van onze samenleving.  

Daarnaast herkennen wij ons in het bijbels begrip rentmeesterschap. Dit 

rentmeesterschap wordt zichtbaar in de zorg die wij hebben voor onze 

medemensen en de wereld om ons heen. Wij willen meewerken aan het doorgeven 

van een betere wereld aan toekomstige generaties. 

Op deze manier zijn wij als medewerkers met elkaar verbonden door een 

gemeenschappelijke doel. Zo kunnen wij het woord (scholen)gemeenschap 

daadwerkelijk invulling geven. 

Spieringshoek is gesticht als een rooms-katholieke school en heeft zich in de loop der 

jaren ontwikkeld tot een open katholieke school. Onze school is niet alleen 

voorbehouden aan mensen die deel uitmaken van de rooms-katholieke 

geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom die zich in bovenstaande uitgangspunten 

kan vinden. Respect voor de identiteit en voor elkaar is daarbij een grote 

vanzelfsprekendheid.  

Spieringshoek herkent zich niet alleen in christelijke waarden als het ontplooien van 

talenten en het rentmeesterschap, maar ook in begrippen als vergevingsgezindheid, 

het zoeken naar een betere leefwereld, naastenliefde en aandacht voor de 

zwakkeren. Geborgenheid voor leerlingen en medewerkers heeft Spieringshoek 

hoog in het vaandel. Geborgenheid staat voor veiligheid en het feit dat je wordt 

gezien. Dit alles komt terug in het adagium van de school. 

Met de bovenstaande waarden als uitgangspunt worden leerlingen uitgedaagd hun 

talenten te ontplooien, opdat zij kunnen uitgroeien tot waardevolle leden van de  

maatschappij.  
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“Wie een waarom heeft, kan bijna elk hoe verdragen.” 

Nietzsche 

 

Missie  

De missie zegt wat de organisatie wil zijn en wat zij wil bereiken. 

 

Spieringshoek is een open katholieke scholengemeenschap waar met optimale 

aandacht en zorg voor elkaar: 

kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven; 

de leerling gezien en gekend wordt; 

de leerling het maximale uit zichzelf kan halen; 

de leerling zich kan ontwikkelen tot een waardevol lid van de maatschappij. 

 
De missie komt kernachtig tot uitdrukking in de volgende slogan: 

 

Spieringshoek, een school waar je gezien wordt! 

 

Kernwaarden 

De kernwaarden die volgens ons bij onze missie horen zijn: 

Uitdagend, activerend, veilig, zorgzaam, verantwoordelijk, zelfstandig, presterend op 

niveau. 

Visie 

Ofwel, hoe gaan we onze missie waarmaken?  

 

1. Verhogen van het rendement van de lessen door: 

a. Afspraken over pedagogische en didactische principes 

b. Aandacht voor de individuele leerling 

c. Meer nadruk op vaardighedenonderwijs in de les 

 

2. Verbetering vakmanschap van de docent door: 

a. Stimuleren professionalisme door instellen cyclus van functionerings- en 

beoordelingsgesprekken 

b. Verbetering welbevinden door binding, terugdringen van de werkdruk, het  

creëren van een optimaal werkklimaat 

c. Scholing 

 

3. Leerlingen opleiden tot zelfstandige en waardevolle deelnemers aan de 

maatschappij door: 

a. Opleiden tot zelfstandigheid 

b. Stimuleren tot het hoogst haalbare 

c. Meer verantwoordelijkheid te geven en een actieve rol binnen de 

scholengemeenschap te stimuleren 
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4. Hoe gaat het met de school? 

 

 

De inspectie heeft een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op 27 mei 2014. Zij heeft een 

positief oordeel geveld over zowel de kwaliteit van de lessen als het kwaliteitsbeleid 

op Spieringshoek. Dit betekent dat Spieringshoek zowel voor de havo als voor het 

vwo te maken krijgt met een regulier toezichtarrangement.  

Naast de kwalitatieve criteria let de inspectie ook op de bovenstaande vier 

kwantitatieve criteria. Van deze vier vereist met name het gemiddelde 

examenresultaat nog aandacht.  

Al met al kunnen we concluderen dat de uitgangspositie goed is, maar dat 

verbetering nog zeker gewenst is. 

Volgens het nieuwe inspectiekader wordt het onderwijs niet alleen kwantitatief 

geanalyseerd, maar ook kwalitatief. Volgens dit kader heeft de inspectie in mei 2014 

een positief oordeel geveld over het onderwijs op Spieringshoek. 
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“If it’s no fun, nobody is going to do any of this” 

Rosbeth Moss Kanter 

 

5. Een docent op Spieringshoek 

De kwaliteit voor de klas is zeer belangrijk voor de kwaliteit van het leerproces. Ook in 

de toekomst zal Spieringshoek moeten handelen naar dit gegeven en de docent de 

verantwoordelijkheden geven die hij of zij verdient. De mate waarin docenten 

presteren en de wijze waarop de schoolleiding dit stimuleert is een doorslaggevende 

factor voor de kwaliteit van het onderwijs.  Aan een docent op Spieringshoek dienen 

hoge eisen te worden gesteld. Om het belang van de docent te benadrukken en 

om consensus te bereiken over wat van een docent wordt verwacht, heeft 

Spieringshoek 15 eisen opgesteld. Deze eisen zijn in willekeurige volgorde opgesteld, 

maar wel alle van belang. Deze eisen zullen terugkomen bij zowel sollicitatie-, 

functionerings- als beoordelingsgesprekken.Een docent op Spieringshoek…… 

1. Onderschrijft identiteit, missie en visie; 

2. Heeft veel vakkennis en is bevoegd; 

3. Is didactisch bekwaam; 

4. Heeft orde en gezag; 

5. Heeft hart voor de leerlingen en de collega’s;  

6. Weet kennis gestructureerd, duidelijk en met enthousiasme over te brengen; 

7. Is pedagogisch bekwaam; 

8. Is bereid tot het leren van iets nieuws en kijkt kritisch naar het eigen 

functioneren; 

9. Doet jaarlijks aan nascholing; 

10. Is bereid mentor te zijn;  

11. Houdt zich aan schoolafspraken; 

12. Werkt samen met sectiegenoten; 

13. Voelt zich verbonden met de school en onderschrijft haar identiteit; 

14. Heeft organisatie- en improvisatievermogen; 

15. Communiceert goed met leerlingen, ouders, collega´s en schoolleiding. 

 

Het verbeteren van het rendement van de les, welke een van de belangrijkste 

strategische doelstellingen van dit schoolplan is, hangt nauw samen met het 

functioneren van de docent.  
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6. SWOT-analyse 

Om te komen tot het kiezen van onze strategische doelstellingen hebben we 

allereerst een analyse gemaakt van onze 

sterktes/zwaktes/kansen/bedreigingen 

 Gunstig Ongunstig 

Intern Sterktes 

- Klimaat/sfeer 
- Imago 
- Betrokkenheid 

leerlingen/docent 
- ICT middelen 
- Activiteitenweek 
- Veilig klimaat 
- Duidelijke regels 
- Technasium 
- De organisatie 
- Normen en waarden hoog 

in het vaandel 
- KWT 
- Dyslexiebeleid 
- Gemotiveerde docenten 
- Goede structuur en 

organisatie 
- Gebouw en voorzieningen 

(voor docenten en 
leerlingen m.u.v. nieuwe 
lokalen 001t/m 004) 

- Kwaliteit docenten sterk 
verbeterd 

- Inspectierapport verbeterd 
- Schoolleiding en MT zijn 

goed in staat docenten te 
motiveren 
 

Zwaktes 

- Verkokering/vakidioten 
- Examenresultaten  
- Conformiteit 
- Tegenvallende cijfers 
- Demotiverende docent 
- Beter determineren derde klas 
- Zelfstandigheid en motiveren leerling 
- Feedback van leerlingen naar 

docenten + vice versa 
- Scholing 
- Seniorenbeleid 
- Pamperen 
- ICT gebruik 
- Plannen tabletklas 
- Evaluatie educatieve waarde 

activiteitenweek 
- Deelnemers uitwisselingen 
- Te weinig aandacht alfa/gamma 
- Meer aandacht “good practices” (van 

elkaar leren) 
- Rooster (rust of onrust) 
- Communicatie (veel verschillende 

kanalen) 
- Richtingenstrijd “twee stromingen” 
- Mentoraat 
- Onrust in de les 
- Plannen/organiseren van vaardigheden 
- Invloed op het leerproces 
- Absentenregistratie 
- Er ontbreekt 1 lijn tussen onderbouw en 

bovenbouw als het gaat om 
weekplanner, huiswerk, SOM 

- Havoprofilering 
- Eenzijdige didactiek 
- Doorstroomcijfers/slagingspercentages 
- Weinig te bieden voor excellente 

leerlingen  
- Klassengrootte  
- Werkdruk docenten 
- Werkdruk vwo+-leerlingen 
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- Combiklassen 
- Rooster 
- Rendement les 

 

Extern Kans 

- Nieuwbouw 
- Examenresultaten 
- Technasium 
- Gebouw 
- Imago/goede naam 
- Groei: vers bloed 

(kwaliteit) 
- Meer contacten met 

WO/HBO 
- Opbouw 
- Ontdek-je-talent 
- Nieuw voedingsgebied 
- PR 
- ICT in de les 

Bedreiging 

- Nieuwbouw 
- Teruglopende leerlingaantallen 

(vanaf basisschool) 
- Financiering van ministerie 
- Maatregelen OCT (rekenen, 

passend onderwijs) 
- Teruglopende leesvaardigheid 
- Concurrentie (Schravenlant) 
- Website  
- Wettelijke eisen (CE) 
- Passend onderwijs 
- Consumentisme (ouders 

verwijzen vaak naar de school) 
- Hoge werkdruk 
- Groei, lokalen te kort 
- Concurrentiepositie t.o.v. 

andere scholen 
- Grootte van de school 
- Reken- en taaltoetsen 
- Inspectierapport 
- Aannamebeleid zonder CITO-

toetsen 
- Leerlingenpopulatie (leerlingen 

hebben minder normen en 
waarden van huis uit 
meegekregen) 

 

 

Uiteindelijk levert dit na selectie en prioriteitstelling het onderstaande uitgangspunt 

voor de komende jaren. We zullen de komende vier jaar gericht aan de slag gaan 

met de onderstaande items. In tegenstelling tot de vorige vier jaar willen we het 

aantal beleidsdoelstellingen beperken, zodat we per strategische doelstelling meer 

aandacht kunnen besteden aan het behalen ervan. 
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7. De strategische beleidsdoelstellingen 

“Je moet de lat niet hoger leggen, je moet leren hoe je mensen hoger kunt laten springen.” 

docent VO 

 

In het onderstaande stuk worden de gekozen speerpunten weergegeven per 

strategische doelstelling.  

 

 

Op Spieringshoek heerst een uitstekend pedagogisch klimaat. In het voorjaar van 

2014 heeft de inspectie ook positief geoordeeld over het rendement van de lessen. 

Toch zien we dat de eindexamenkandidaten jaarlijks onder of net aan op het 

landelijk gemiddelde scoren qua gemiddeld eindexamencijfer. Het is onze ambitie 

om jaarlijks op of boven dit landelijk gemiddelde te scoren.  

Het tegenvallende cijfer is een indicatie dat het rendement van de lessen beter zou 

kunnen. Zeker indien er, zoals op Spieringshoek het geval is, sprake is van een goede 

relatie met de leerlingen. Er zal worden ingezet op een scala aan inhoudelijke, 

onderwijskundige, maatregelen om het rendement te verhogen. 
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“Differentiatie maakt het leerproces niet alleen leuker, maar draagt ook bij aan de motivatie van leerlingen.” 

vwo-leerling 

Belangrijk, misschien wel het allerbelangrijkst, is het activeren van de leerling en de 

eigen verantwoordelijkheid van de leerling vergroten. Dit kan door het gebruik van 

activerende werkvormen om de motivatie en het beklijven van de leerstof te 

verbeteren of door te differentiëren in de les, zodat leerlingen meer op maat kunnen 

worden bediend.  

Van brugklas tot eindexamenklas zal moeten worden nagedacht over de 

toenemende graad van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid die van de 

leerlingen zal worden gevraagd. Waarin uit zich deze en hoe stimuleren we het? Wat 

verwachten we uiteindelijk en hoe stemmen we ons onderwijs daarop af?  

Bij het ontwikkelen van ons onderwijs spelen de secties een cruciale rol. Zowel op 

vakinhoudelijk als vakdidactisch gebied zijn zij het gremium om ontwikkelingen door 

te voeren. Naast de secties zullen ook de teams een belangrijker rol gaan spelen bij 

het ondersteunen van deze ontwikkelingen. 

Om te komen tot een open sfeer waarin geleerd kan worden van elkaar, zal er, nog 

meer dan voorheen, aandacht worden besteed aan intervisie en het creëren van 

meester-gezelrelaties waarbij ervaren docenten de minder ervaren docenten 

coachen en begeleiden. 

Er zal onderzocht worden of het nuttig is om gezamenlijke afspraken te maken over 

het inrichten van de les. De kracht van een collectieve aanpak schuilt in de 

duidelijkheid die het creëert voor leerling en ouders. 

Vaak wordt gezegd dat leerlingen tekort schieten op het gebied van onderliggende 

vaardigheden zoals reken- en leesvaardigheid. Hier zal extra aandacht aan worden 

besteed de komende jaren. Sowieso zal rekenvaardigheid in bijna ieder leerjaar 

worden ingeroosterd, maar ook zal er worden gewerkt aan een schoolbreed 

taalbeleid. 

Ook zullen wij streven naar een gezamenlijk huiswerkbeleid. Het rendement van het 

maken van huiswerk valt tegen. Door hierin gezamenlijk op te trekken zal dit moeten 

verbeteren. 
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“Taalbeleid is de structurele en strategische poging van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te 

passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen met het oog op het bevorderen van hun algehele 

ontwikkeling en het verbeteren van hun onderwijsresultaten.”  

Bogaert, N. en Van den Branden, K. (2011)  

Examens worden steeds taliger, maar adolescenten lezen steeds minder. Hier schuilt 

een probleem. Leerlingen moeten weer meer gaan lezen, hun woordenschat moet 

groter worden. Zoals alles moet ook hier smart worden geformuleerd: leerlingen 

moeten voldoen aan het 3F-niveau op de havo en het 4F-niveau op het vwo. Het 

lezen zal moeten worden gestimuleerd, zowel in de school als buiten de school. Dit 

gaan we doen door de rol van de mediatheek in de school extra aandacht te 

geven. Een prominente plaats in de school en extra faciliteiten zullen hierbij 

belangrijk zijn.  

Gebleken is uit onderzoek dat onze leerlingen een minder grote woordenschat 

hebben dan landelijk gemiddeld. Hier zal gericht aan worden gewerkt, bijvoorbeeld 

door het bijhouden van een taalschatdossier vanaf de brugklas. 

De invaluren zullen o.a. worden benut voor het lezen van boeken. Leerlingen krijgen 

de keuze: of rekenen of lezen. Aan beide vaardigheden zal dus extra aandacht 

worden besteed. Om dit te kunnen realiseren is het dan ook belangrijk dat leerlingen 

altijd een leesboek (voor de invaluren) en een woordenboek (voor het 

taalschatdossier) bij zich hebben.  
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Zowel vanuit Nederlands als vanuit de moderne vreemde talen wordt op dit moment 

(2014) een schoolbreed taalbeleid ontwikkeld, waarin het vergroten van het 

leesplezier en het verbeteren van de woordenschat centraal staan. 

 

 

Het mentoraat op Spieringshoek neemt een steeds prominentere plaats in binnen de 

begeleiding. Nieuw is dat mentoren bellen naar de ouders rond het eerste rapport. 

Dit wordt door ouders zeer gewaardeerd. Het intensiveert het contact tussen school 

en ouders en dit was nodig, zo bleek uit de ouderenquêtes. De werkdruk voor 

mentoren is de laatste tijd toegenomen en daarom is de facilitering aangepast.  

Gedacht wordt aan het introduceren van een speciale leerlingenenquête gericht 

op het mentoraat. De uitkomsten hiervan kunnen dan worden teruggekoppeld aan 

de mentor tijdens het functioneringsgesprek. 

Gebleken is dat er nog niet veel lijn zit in het programma van de begeleiding van de 

mentoren door de leerjaren heen. Elke mentor zou per leerjaar een programma 

moeten hebben dat afgestemd is op de programma’s van de andere leerjaren. 

Over de mentorgesprekken comprimeren in de eerste schoolweek was discussie, 

evenals over het uitgangspunt dat de mentor meegaat met de leerling. Hierover zal 
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het standpunt en de eventuele daaruit volgende acties nog moeten worden 

bepaald. 

De ontwikkeling dat de mentor een steeds belangrijkere plaats krijgt binnen de 

leerlingbegeleiding is nog niet af. Het is vooral belangrijk dat de afdelingsleider de 

natuurlijke neiging om het over te nemen als het lastig wordt en daarmee binnen 

een afdeling als een soort ‘supermentor’ gaat optreden, probeert te onderdrukken 

en de mentor de noodzakelijke zelfstandigheid geeft. 

 

Spieringshoek is “vrienden” met het havoplatform. Leerlingen op de havo hebben 

een andere pedagogische en didactische benadering nodig dan vwo-leerlingen. 

Ze hebben meer structuur nodig, plannen en organiseren vinden zij doorgaans 

moeilijker en ga zo maar verder. Zij hebben een eigen en ander profiel dan de 

gemiddelde vwo-leerling. Docenten, mentoren en afdelingsleider kunnen het 

verschil maken voor deze leerlingen.  

De havoleerling moet niet het gevoel krijgen een ondermaatse vwo-leerling te zijn.  

Het moet voor iedereen helder zijn dat er duidelijke keuzes voor de havoprofilering 

gemaakt worden. Gaat een leerling bewust voor de havo, en heeft de havo een 

ander profiel dan het vwo, afgestemd op de havoleerling, dan zullen de leerlingen 

betere resultaten halen.  
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Inmiddels is er veel literatuur te vinden over hoe met havoleerlingen om te gaan. Bij 

iedere sectie moet iemand zich specialiseren in het havoprofiel. 

Inmiddels is er een werkgroep havoprofilering opgericht die bovenstaande punten 

verder zal uitwerken en meehelpen te implementeren. Centraal staat de gedachte 

dat een havist trots mag zijn dat hij of zij de havo volgt. Belangrijk is een eigen 

pedagogische en didactische benadering, door bijvoorbeeld voor alle vakken een 

eigen methode te gebruiken of door havisten meer mogelijkheden te bieden op 

school het huiswerk al te laten maken. In sectieverband kan een aanpak per 

schooltype tot stand komen. 

 

Zoals eerder aangegeven: een van de belangrijkste doelstellingen is het verhogen 

van het gemiddelde centraal examenresultaat. De afgelopen jaren is daar al veel 

aan gedaan en de resultaten zijn ook inderdaad iets gestegen. Toch willen we 

toegroeien naar een situatie waarin we minimaal op het landelijk gemiddelde zitten. 

Wat kunnen we nog doen? 

“De eerste vraag die onze klas stelt als er een nieuwe opdracht wordt gegeven, is: ‘Is dit voor een cijfer?’ Waarna de 

motivatie tot een dieptepunt daalt als het antwoord nee is.” 

vwo-leerling 

Het is alleen mogelijk om tot betere examenresultaten te komen als de kwaliteit van 

het onderwijs verder verbetert. De al eerder genoemde maatregelen en ideeën 

moeten leiden tot een kwaliteitsimpuls. Naast de onderwijsinhoudelijke 

veranderingen zijn er ook structuurmaatregelen noodzakelijk.   

In de aanloop naar het schrijven van dit schoolplan is over de verbetering van de 

examenresultaten veel discussie geweest. Over drie van de vier bovenstaande 
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maatregelen was men het snel eens, maar over de meeste vergaande, namelijk het 

afschaffen van de schoolexamens in de examenklassen, was veel discussie en 

waren de meningen verdeeld. Toch staan alle vier de maatregelen hier genoemd, 

ook al omdat we alle mogelijkheden open willen houden in de toekomst. 

In de examenklassen moeten leerlingen zich bezig houden met centraal 

examenvakken. Alle andere vakken dienen te worden afgerond in 

voorexamenklassen. Op deze wijze maken we ruimte om optimaal te presteren. 

Het rendement van vrijdag het achtste uur is niet erg groot. Juist voor de 

examenklassen gaan we dit uur niet meer inroosteren. Het geeft richting zowel 

docenten als leerlingen aan hoe belangrijk we het rendement van de lessen aan de 

examenklassen beschouwen. 

Juist de examenkandidaten krijgen voorrang bij het maken van het huiswerk op 

school. Er moet voldoende ruimte zijn om op school te kunnen werken. Dit zal ook 

worden gestimuleerd. 

Wij merken dat examenkandidaten het veelal heel moeilijk vinden om regelmatig te 

werken in het examenjaar. Wij hebben het idee om geen grote schoolexamens 

meer af te nemen, maar een 6 vwo of een 5 havo net zo in te richten als een 

voorexamenklas. Tijdens de repetitieweken kunnen dan nog steeds grotere stukken 

stof worden afgevraagd, maar het idee is dat door tussentijdse proefwerken de 

leerlingen beter aan het werk kunnen worden gehouden en dit rendement zal 

opleveren voor het centraal examen. Ook tijdens de laatste studiedag werd duidelijk 

dat er voor- en tegenstanders zijn van deze benadering. Spieringshoek zal hierin nog 

een keuze moeten maken. 
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8 samenvatting strategische doelen 

Rendement lessen verbeteren 

 -scholing didactiek 

-differentiatie 

 -gezamenlijke afspraken 

 -intervisie/meester-gezelrelaties 

 -rekenvaardigheid en leesvaardigheid in lessentabel 

 -huiswerkbeleid 

 

Leesvaardigheid 

 -lezen leuk maken 

 -mediatheek prominente plaats geven 

 -woordenschat vergroten 

-randvoorwaarden implementeren (leesboek/woordenboek bij zich, 3f en 4f 

wordt leidraad) 

-leesvaardigheid verbeteren door evaluatie van toetsen 

 

Mentoraat 

 -mentor centraal 

 -programma per leerjaar en afstemming schoolbreed 

 -mentorgesprekken eerste schoolweek? 

 -leerling kiest mentor? 

 -mentor gaat mee met klas? 

 

Havoprofilering 

 -eigen pedagogische en didactische benadering 

 -meer mogelijkheden om op school huiswerk te maken 

 -eigen methode 

-docenten specialiseren zich  

 

Examenresultaten 

 -niet cse-vakken naar vooreindexamenjaar 

 -geen vrijdag het 8ste uur in examenklassen 

 -huiswerk op school 

 -proefwerken in examenklassen? 
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9 Ten slotte 

In dit schoolplan ligt de focus op de onderwijskundige ontwikkeling van de school. 

Juist op dit terrein is er nog een wereld te winnen voor Spieringshoek. Op de overige 

terreinen, zoals op het gebied van personeelszaken, financiën en gebouwenzaken is 

er de laatste jaren al heel veel gebeurd. Natuurlijk staat de ontwikkeling ook in brede 

zin niet stil, maar het schoolplan is geschreven vanuit de idee dat het moet 

aangeven waar onze focus ligt. In hoofdstuk zeven is terug te lezen wat onze 

strategische doelstellingen zijn en hoe wij daar de komende vier jaar gevolg aan 

gaan geven. De strategische doelstellingen zullen jaarlijks worden vertaald in 

beleidsvoornemens. 

Om tot uitstekend onderwijs te komen zal er in gezamenlijkheid gevolg moeten 

worden gegeven aan duidelijke keuzes en voornemens. Spieringshoek moet hiertoe 

in staat worden geacht.  

 

Rob van Oevelen 

augustus 2014 

 

 

 

 


