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Voorwoord 

 

Een nieuwe start in een nieuw land met een vreemde taal 

Op Onze Wereld leren wij de jongeren de eerste Nederlandse woorden waarmee ze hun leven verder 
gaan opbouwen in een nieuw land. Een nieuwe start in een vreemde cultuur met andere gebruiken, 
regels en gewoonten. Wij beseffen ons dat het niet makkelijk is om je moederland (te moeten) 
verlaten en ergens anders in de wereld je bestaan weer op te bouwen. Onderwijs is voor deze 
jongeren daarom de basis om verder te kunnen en een nieuw leven te beginnen. In ons onderwijs is 
het leren van de Nederlandse taal daarom van cruciaal belang. Zonder taal kan de leerling niet 
participeren, integreren, leren en werken. Zonder taal is je nieuwe leven in een vreemd land een 
moeilijke opgave en blijft alles je vreemd.  

Wij maken ons sterk om de leerlingen een nieuwe toekomst te geven waarbij de Nederlandse taal 
voorwaarde is om dat te bereiken! 
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1. Algemene inleiding 
 
 

De school 
  
Onze Wereld, een school voor anderstaligen, is gestart op 1 februari 2016. In die periode werd de 
gemeente Apeldoorn gevraagd ongeveer 90 AMV-ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) op 
te vangen binnen de gemeente. In korte tijd is de school opgezet om aan de grote instroom te 
kunnen voldoen. De schoolnaam ‘Onze Wereld’ geeft de betrokkenheid weer die wij hebben bij onze 
jongeren.  
De school is opgericht onder verantwoordelijkheid van twee toenmalige Apeldoornse 
schoolbesturen: de Veluwse Onderwijsgroep en het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs. 
Door het samengaan van deze beide besturen valt Onze Wereld nu volledig onder de Veluwse 
Onderwijsgroep (VOG).  
Sinds april 2021 is Onze Wereld onder verantwoordelijkheid en leiding komen te staan van R.L. 
Stevelmans, tevens rector van De Heemgaard. De dagelijkse leiding van Onze Wereld ligt bij de 
teamleider van de ISK, J. van Norel. Zij is ook teamleider van de ISK op De Heemgaard waar vooral 
leerlingen tussen de 12 en 16 jaar geplaatst worden.  
 
In 2019-2020 is er een plan opgesteld voor de toekomst van het NT2 onderwijs in Apeldoorn. In 
opdracht van de directeur VO is er een projectgroep samengesteld met deelnemers uit alle ISK 
vestigingen en is verzocht een advies uit te brengen betreffende de toekomst van het ISK onderwijs 
binnen Apeldoorn. In juni 2020 heeft dit geleid tot het uitbrengen van het gevraagde advies  
(bijlage 1). Dit voorstel is binnen het Directeurenoverleg VO van de VOG  besproken en van een 
positief advies voorzien. 
 
De kern is: voor de ISK leerlingen zo passend en goed mogelijk onderwijs, met de focus op 
1. Optimale kansen en toegang tot de voor hen passende routes.  
2. Vergroting van de differentiatie en individueel maatwerk in aanbod en tempo.  
3. Zo goed mogelijke aansluiting op de beste vervolgroute in VO of MBO. 
 

Missie en visie 
Onze missie 
Door intensief taalonderwijs bereiden wij niet-Nederlandstalige leerlingen voor op het voortgezet 
onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of op inburgering met een passend traject naar werk. 
Daarnaast laten we de leerlingen kennisnemen van en bereiden we ze voor op het leven in de 
Nederlandse maatschappij. De ISK is voor leerlingen de schakel tussen het land van herkomst en het 
regulier onderwijs in Nederland / de Nederlandse samenleving.  
 
Onze visie  
Wij willen een veilige thuishaven zijn voor onze leerlingen waarin wij aandacht hebben voor de 
individuele leerling die zijn eigen doelen stelt. Onze vier kernwaarden zijn: veiligheid, verbondenheid, 
groei en samenwerking. 
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Veiligheid  
• Samen zorgen we voor een veilige, positieve en stabiele leeromgeving, waarin de leerling 
wordt gezien, zich op zijn gemak voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.  

Verbondenheid  
• Medewerkers en leerlingen gaan respectvol en begripvol met elkaar om; d.w.z. dat we 
open staan voor elkaars meningen, normen en waarden en dus leren van elkaar.  
• We werken als team samen met leerlingen aan hun groei en ontwikkeling.  
• De leerling voelt zich welkom met zijn eigen identiteit en bagage en wordt gestimuleerd 
sociale contacten aan te gaan.  

Groei  
• Tijdens een verlengde intake wordt samen met de leerling de eigen leerroute vastgesteld, 
die aansluit bij de individuele mogelijkheden.  
• De leerling volgt een leerroute op maat, die past bij haar of zijn uitstroomprofiel.  
• We stimuleren de leerling het beste uit zichzelf te halen.  
• We denken in mogelijkheden en kansen.  
• Door middel van verschillende werkvormen en leersituaties neemt zelfstandig leren een 
belangrijke plaats in.  
• Naast cognitieve groei dragen we ook bij aan een persoonlijke sociaal-emotionele groei. 

Samenwerking  
• We begeleiden de leerling naar de best passende vorm van vervolgonderwijs. Ook 
begeleiden we hem of haar naar werk. 
• In samenwerking met collega VO-scholen in ons samenwerkingsverband bieden wij de 

leerling de mogelijkheid kennis te maken met en ervaring op te doen in het vervolgonderwijs.  
• Als schakel naar de samenleving hebben we aandacht voor burgerschap.  
• Daarbij richten we ons op:  
o normen/waarden 
o gewoonten/gebruiken 
o persoonlijke verzorging/voeding  
o omgangsvormen  
o maatschappelijke structuren 
o kennisnemen van cultuur 

 
 

Herstelplan 
 
In het schooljaar 2018-2019 bezocht de inspectie onze school en beoordeelde de aspecten die zij 
onderzocht (OP2, SKA1 en SKA2) als onvoldoende. Een jaar later waren de punten helaas nog steeds 
niet voldoende. Samen met de kwaliteitsbeleidsadviseur van de VOG is er in het voorjaar van 2021 
een herstelplan geschreven om de geconstateerde tekorten aan te pakken. (bijlage 2). Bij een laatste 
inspectiebezoek (september 2021) heeft de inspectie geconstateerd dat er al duidelijke 
veranderingen hebben plaatsgevonden en dat de school het juiste pad is ingeslagen. Wij rekenen er 
dan ook op dat ook medio september 2022 geconstateerd kan worden door de inspectie dat ook de 
laatste aandachtspunten naar tevredenheid zijn opgepakt en uitgevoerd.  
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Ambities: 
 
Het mag duidelijk zijn dat we ernaar streven een school te zijn waar goed onderwijs wordt gegeven 
en die goed bekend staat. Daarvoor zullen we ons onderwijs steeds kritisch bekijken en onze 
interventies blijven evalueren. Daarnaast willen we in de komende jaren onze plannen voor één ISK-
school waar de leerlingen zoveel mogelijk op maat onderwijs krijgen aangeboden, blijven 
ontwikkelen en realiseren. In schooljaar 2022-2023 zullen de drie ISK-locaties structureel gaan 
samenwerken. In de jaarkalender zijn ontwikkelmiddagen opgenomen voor (tussen) 
evaluatiemomenten. Hierin zal in werkgroepen aan de verschillende ontwikkelpunten gewerkt 
worden die het afgelopen half jaar zijn geïnventariseerd door het ITTA uit Amsterdam. (bijlage 3) De 
samenstelling van de werkgroepen (collega’s van de verschillende locaties in een werkgroep) zorgt 
voor een gedeelde visie, gedeelde kennis en expertise en een basis voor een ISK-Apeldoorn. De 
werkgroepen zullen zich gaan bezighouden met o.a. duidelijke leerlijnen, toetsing en analyse, hoe 
volgen we de leerling, verlengde intake periode etc etc.  
In de jaren na 2023 willen we ons plan voor één ISK-Apeldoorn verder ontwikkelen zodat we kunnen 
gaan werken zoals in het plan beschreven staat. Huisvesting zal hierin een belangrijke factor voor de 
haalbaarheid zijn. Zolang we geen hoofdlocatie kunnen opzetten zal het plan inhoudelijk worden 
voorbereid en zullen we de stappen zetten die wel mogelijk zijn.   
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2. Inspirerend en uitdagend onderwijs 
 
 

Cultuur en identiteit 
 
Onze Wereld is een school waar veel aandacht wordt besteed aan cultuur en identiteit. Omdat de 
jongeren vanuit verschillende culturen en met diverse geloofsovertuigingen op de school les krijgen, 
vinden wij het belangrijk om daar tijd aan te besteden. In mentorlessen, bij de start van de dag maar 
vooral op momenten dat er signalen zijn van onrust bij leerlingen, neemt de docent de tijd om met 
leerlingen over urgente onderwerpen te praten. Hierbij vindt er soms preventief overleg plaats met 
deskundigen op het gebied van integratie en culturele diversiteit. Soms vinden we het belangrijk om 
deskundigen van buitenaf in te schakelen bij de mentorles om de leerlingen in hun eigen taal aan te 
kunnen spreken op het gedrag en de normen en waarden van onze school en de Nederlandse 
maatschappij. 
Zo zijn de docenten op Onze Wereld heel actief om de leerlingen (preventief) te leren omgaan met 
verschillen, verantwoordelijk te zijn voor je eigen gedrag, voor de ander en de gemeenschap.  
 
 

Het pedagogisch klimaat 
 
Voor het team van Onze Wereld is een klimaat van veiligheid uitgangspunt van het handelen. De 
leerlingen die vaak veel meegemaakt hebben, willen we een thuis gevoel geven. De kleinschaligheid 
en de beperkte wisseling van docenten helpt daar zeker bij. Bezoekers aan onze school valt het 
klimaat ook altijd in positieve zin op.  Onze Wereld gebruikt het schoolveiligheidsplan van de Veluwse 
Onderwijsgroep als onderlegger voor het veiligheidsbeleid. In de praktijk is de veiligheid in 
psychische, sociale en fysieke zin regelmatig een terugkerend onderwerp. De lijntjes tussen docenten 
en leerlingen zijn kort. Het aantal leerlingen is immers niet zo groot. Alle medewerkers van de school 
kennen alle leerlingen. Dit maakt ook dat eventuele pesterijen snel worden gesignaleerd. We stralen 
uit dat we een gemeenschap willen zijn en leerlingen lopen niet graag het risico buiten die 
gemeenschap geplaatst te worden.  
 
 
De communicatie 
 
Om ons onderwijs goed te kunnen uitvoeren is een duidelijke communicatie van groot belang. Niet 
alleen de interne communicatie (middels team-app en email) maar vooral de communicatie naar 
ouders/verzorgers, mentoren en voogden. Omdat veel van onze jongeren in woongroepen leven of 
begeleid wonen is het contact met de begeleiders heel belangrijk. Wanneer we problemen ervaren 
met de schoolgang dan is het belangrijk dat we elkaar snel en direct op de hoogte brengen en we 
samen kunnen optrekken in de aanpak. Hierom hebben wij regelmatig een overleg met 
vertegenwoordigers van Yoin en van Nidos. Tijdens dit overleg worden de ervaringen besproken en 
zorgen we voor eenduidige aanpak.  
Middels een nieuwsbrief worden ouders/verzorgers, mentoren en voogden op de hoogte gehouden 
van alles wat er in school speelt.  
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Het onderwijs 
 
Onze Wereld biedt een onderwijsprogramma aan voor ongeveer 2 jaar gerekend vanaf het moment 
dat de leerling in Nederland is gekomen. Het eerste jaar op school is het instroomjaar; het tweede 
jaar is het uitstroomjaar. Het eerste jaar is vooral gericht op NT2, burgerschap en rekenen; het 
tweede jaar is er ook de nodige aandacht voor beroeps- en loopbaanoriëntatie en KNM (kennis van 
de Nederlandse maatschappij). 
Het onderwijsaanbod van Onze Wereld richt zich verder op de 3 uitstroomprofielen zoals die zijn 
opgesteld door de LOWAN en ITTA (figuur 1). Wij willen onze leerlingen zo snel en zo goed mogelijk 
Nederlands leren, kennis laten maken met de Nederlandse samenleving en de leerling als persoon 
laten groeien. Elke leerling geven wij, zo veel mogelijk, passend onderwijs. Daarom werken we met 
niveaugroepen.  

Aangezien onze leerlingen voor het merendeel 16 en 17 jaar zijn wanneer zij starten bij Onze Wereld, 
zullen zij veelal uitstromen naar een Entreeopleiding (mbo-niveau 1) of naar een inburgeringstraject. 
Wanneer de leerling nog relatief jong is, goed onderwijs heeft gehad in zijn/haar thuisland en de 
Nederlandse taal heel snel oppakt is het soms ook mogelijk om uit te stromen naar een reguliere 
middelbare school.  

Gemiddeld heeft een leerling anderhalf tot drie jaar nodig om het vereiste taalniveau te halen dat 
nodig is voor een vervolgopleiding. De onderwijstijd wordt gerekend vanaf de datum die op de IND-
pas staat. We streven ernaar dat leerlingen zo snel mogelijk doorstromen naar regulier onderwijs. Als 
het in het belang van de leerling is dat hij/zij langer op Onze Wereld blijft dan de gemiddelde ISK-tijd 
van 2 jaar dan kan dat.  

 

Figuur 1: uitstroomprofielen LOWAN 
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Het onderwijsaanbod 
 
De streefdoelen die we op Onze Wereld hanteren zijn ontleend aan het overzicht dat de LOWAN 
heeft opgesteld (figuur 2). 

De eisen van de kennis van de Nederlandse taal worden aangegeven met A0, A1, A2, B1, B2, C1 en C2 
waarbij A2 het niveau is van kinderen aan het eind van de basisschool; B1 het niveau aan het eind 
van het vmbo; B2 het niveau aan het eind van de Havo en C1 het niveau is aan het eind van het VWO. 

 

 

Figuur 2: streefdoelen NT2 LOWAN 

 

Om een programma op maat te kunnen bieden zijn er op Onze Wereld verschillende methodes 
aanwezig die op elkaar aansluiten zodat een doorlopende leerlijn voor de leerling gegarandeerd is. 
De beschrijvingen van de leerlijnen staan weergegeven in het document ‘Leerlijnen op Onze Wereld’ 
(bijlage 4) en beschrijft het materiaal dat in elke fase van de ISK-tijd gebruikt wordt door de docent. 
De samenstelling van het materiaal is zo dat een optimale aansluiting binnen de leerroute is 
gegarandeerd. Alle docenten zijn op de hoogte van het gebruikte materiaal en de leerlijnen zijn de 
kaders voor alle docenten. 
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De vakken/het rooster  
 
Op Onze Wereld wordt vooral NT2 onderwijs gegeven maar er worden ook andere vakken 
aangeboden. In figuur 3 een overzicht van de vakken die aangeboden worden en hoeveel lesuren 
deze vakken aan bod komen per week. In dit schema gaan we uit van 5 klassen in totaal zoals bij de 
start van schooljaar 2022-2023 het geval is. 

Bij de NT2 lessen maken we onderscheid in de volgende vakonderdelen: taal, lezen, schrijven, 
spreken en luisteren. Logischerwijs vloeien deze aparte onderdelen vaak samen in de NT2 taalles 
maar er zijn ook specifieke lessen voor de verschillende onderdelen.  

 

Klas A 
instroom 

 Klas B 
analfabeten 

 Klas C 
doorstroom 

 Klas D 
uitstroom 
laag 

 Klas E 
uitstroom 
hoog 

 

NT2 19 NT2  19 NT2 19 NT2 17 NT2 15 
Rekenen  3 Rekenen 3 Rekenen  3 Rekenen  3 Rekenen  3 
        Engels  2 
KNM 2 KNM 2 KNM  2 KNM 2 KNM 2 
      LOB 2 LOB 2 
lo 2 lo 2 lo 2 lo 2 lo 2 
beeldend 2 beeldend 2 beeldend 2 beeldend 2 beeldend 2 
muziek 1 muziek 1 muziek 1 muziek 1 muziek 1 
          
          
NT2 docent 24 NT2 docent 24 NT2 docent 24 NT2 docent 24 NT2 docent 24 
vakdocent 29 vakdocent 29 vakdocent 29 vakdocent 29 vakdocent 29 

Figuur 3: overzicht rooster en vakken 2022-2023 
 
 

Klassenindeling 
 
Het aantal leerlingen, en daarmee het aantal groepen dat op school aanwezig is, bepaalt mede de 
indeling van de groepen. Bij de indeling van de groepen hanteren we een drietal criteria: schooltijd 
op de ISK, de behaalde toetsresultaten (ontwikkelscores) en de observatieresultaten. We streven 
naar een indeling met ten hoogste twee niveaus per klas maar in de praktijk is dat bijna niet mogelijk. 
We werken altijd met een instroomklas waarin de nieuwe leerlingen (zonder enige Nederlandse 
onderwijservaring) de eerste periode zitten. Daarna stromen ze door naar één van de 
doorstroomklassen en tenslotte stromen ze door naar de uitstroomklas.  
De leerlingen kunnen het gehele jaar instromen en kunnen wat niveau betreft flink van elkaar 
verschillen. De klassenindeling naar niveau probeert dit enigszins op te vangen, maar de verschillen 
binnen een groep zullen aanzienlijk blijven. Voor de docent betekent dit dat differentiëren een must 
is. De leerlingen hebben ieder hun eigen route gebaseerd op hun uitstroomprofiel, dat bij de 
leerlingen bekend is. Zij krijgen opdrachten op maat. Bij de intake vormt de orthopedagoog zich een 
beeld van het startniveau van de taalvaardigheid van de leerling en andere factoren die van invloed 
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kunnen zijn op het leerproces. Op deze manier kan vanaf de start een passend individueel leertraject 
geboden worden dat recht doet aan hun potentie, ambitie en ontwikkelingsperspectief. 
In het document: ‘criteria klassenindeling’ staan de afspraken die we hebben gemaakt wat betreft de 
klassenindeling en plaatsing van leerlingen in de klassen. (bijlage 5) 
 
 

Burgerschap 
 
Voor leerlingen op Onze Wereld is het van groot belang dat zij gaan integreren in de Nederlandse 
samenleving. Dat betekent dat we voor onze doelgroep structureel KNM-lessen (Kennis van de 
Nederlandse Maatschappij) aanbieden waarin zij worden voorbereid op participatie in onze 
samenleving. Deze lessen worden thematisch in alle klassen aangeboden. De thema’s sluiten goed 
aan bij de belevingswereld van de jongeren en zorgen voor herkenning zodat ze essentieel en 
toepasbaar zijn. We proberen bij deze lessen goed te kijken naar de behoefte van de leerlingen en 
naar wat wij denken dat er nodig is om aan de samenleving te kunnen deelnemen. We volgen voor 
deze lessen een methode maar hebben in de afgelopen jaren ook veel thema’s uitgewerkt met eigen 
lessen.  
Daarnaast laten wij de jongeren ook kennis maken met de samenleving door projecten in en buiten 
de school te organiseren. (zie hoofdstuk: verbinding met de samenleving) 
 
 

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) 
 
In het uitstroomjaar van Onze Wereld bereidt de docent de leerlingen ook voor op het 
vervolgonderwijs. In de lessen LOB wordt er aandacht geschonken aan de kwaliteiten en ambities 
van de leerlingen en aan de mogelijkheden om de ambities waar te maken. Klassikale lessen worden 
vooral in het mentoruur gegeven maar daarnaast spreekt de mentor ook individueel met de 
leerlingen over hun loopbaan en uitstroomambities.  
 
 

ICT vaardigheden 
 
De digitale geletterdheid van de leerlingen op Onze Wereld lopen vaak erg achter ten opzichte van 
de reguliere Nederlandse leerlingen. In veel landen buiten Europa zijn de vaardigheden op het gebied 
van ICT nog niet of nauwelijks in scholen doorgedrongen. Dat betekent dat we voor veel jongeren bij 
de basis moeten beginnen. Omdat veel lesmethodes digitaal worden aangeboden (vooral het 
verwerkingsmateriaal voor de leerlingen) starten wij al direct met de leerlingen de basis 
computervaardigheden bij te brengen. Veelal worden de ICT vaardigheden aangeleerd als onderdeel 
van de andere lessen die worden gegeven en niet als apart vak. Zo wordt bijvoorbeeld bij de 
taalmethode gevraagd om iets op internet op te zoeken of bij de schrijfles om een email naar de 
docent te schrijven. Op deze manier maken we de lessen praktisch en relevant en de ICT 
vaardigheden worden onderdeel van de NT2 les. Daarnaast gebruiken wij ook de ICT lessen van het 
Summa College uit Eindhoven. Deze lessen staan op de LOWAN website. 
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NPO 
 
Toen bekend werd dat scholen extra gelden kregen vanwege de uitval als gevolg van de Coronacrisis 
heeft de VOG uitgangspunten bepaald voor de besteding van de NPO gelden. Hierop heeft Onze 
Wereld geacteerd door binnen enkele maanden te inventariseren welke behoeftes er leefden onder 
het personeel en bij de leerlingen. Het opstellen van het NPO-plan is in juni 2021 afgesloten. De 
uitkomst beslaat de volgende domeinen: 

- Leeropbrengsten  
- Leervaardigheden  
- Sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden  

Voor inhoud van het NPO-plan van Onze Wereld verwijzen wij naar het NPO document. (bijlage 6) 
 
 

Ambities: 
 
Onze hoofdtaak is het verzorgen van goed onderwijs. De ambities bij dit hoofdstuk zijn dan ook groot 
en belangrijk. Door veranderingen en ontwikkelingen van buitenaf worden wij steeds weer 
geconfronteerd met ons eigen onderwijs en in hoeverre dit aansluit bij de vernieuwingen.  
 
Zo is het MBO in Apeldoorn (Aventus) de laatste tijd in beweging en zijn er vernieuwingen op komst 
voor de entree-opleiding. Dit zal voor onze school ook gevolgen hebben aangezien het merendeel 
uitstroomt naar de entree-opleiding. Daarom willen we de komende jaren in nauw contact blijven 
met Aventus en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. In structurele overleggen kunnen we 
samen gaan werken naar een duidelijke en ook soepelere doorstroom van onze school richting 
Aventus. Omdat deze samenwerking ook in ons eigen plan beschreven staat is het noodzakelijk om in 
gesprek te zijn en te blijven.  
Vanaf februari 2022 tot heden hebben wij al een eerste stap gezet in de samenwerking met Aventus 
met een ESK (entree-schakel-klas) klas. De jongeren in de ESK-klas blijven ingeschreven staan bij de 
ISK-school maar krijgen fysiek les op het MBO. De lessen zijn gericht op het vergroten van de 
Nederlandse taal en op de voorbereiding op de entree-opleiding. De eerste bevindingen en 
resultaten zijn zeer positief. Deze pilot zal in het schooljaar 2022-2023 een vervolg krijgen met als 
doel in de komende jaren structureel ESK-klassen te plaatsen op Aventus. (bijlage 7) 
Aventus is zich ook aan het ontwikkelen naar een 1-2 school waarbij niveau 1 en 2 meer samen gaan 
werken waardoor een doorstroom van niveau 1 naar 2 makkelijker zal gaan. Jongeren van Onze 
Wereld die route 2/3 hebben gedaan kunnen nu vaak niet direct doorstromen naar een MBO 2 
vanwege het feit dat er geen diploma overlegd kan worden. Deze groep moet dan eerst de entree-
opleiding doen waarbij zij vaak gedemotiveerd raken aangezien het niveau niet past bij de jongeren. 
Met een 1-2 school zal Aventus beter aan kunnen sluiten bij deze groep jongeren.  
 
Dan hebben we nog de nieuwe wet inburgering die vanaf 1 januari 2022 j.l. van kracht is gegaan, 
waardoor veel leerlingen van Onze Wereld gedwongen worden andere keuzes te maken in hun 
vervolgonderwijs. Daar waar ze eerst nog 5 jaar de tijd hadden om een niveau 2 opleiding te kunnen 
gaan volgen moeten ze dat nu binnen 3 jaar voor elkaar krijgen. Dat maakt onze taak om de 
leerlingen naar de juiste vervolgopleiding te sturen nog belangrijker. De komende jaren willen we 
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daarom goed blijven communiceren met de gemeente en de inburgeringregisseurs. Structurele 
overleggen zijn van groot belang en we willen dat de inburgeringregisseurs fysiek op Onze wereld 
komen om de leerlingen te spreken. Zo blijven de lijnen kort.  
 
Binnen onze school liggen ook nog steeds de nodige ambities wat betreft ons onderwijs. Een groot 
deel van deze ambities zijn al beschreven in de inleiding omdat deze in direct verband staan met de 
ambities van ISK-Apeldoorn. Toch willen wij daar één van hier nog even toelichten. Differentiatie 
binnen de klas: 
De docenten van Onze Wereld bieden de leerlingen veel veiligheid en een goed pedagogisch klimaat. 
Bij het laatste inspectiebezoek zijn de lesbezoeken ook als voldoende beoordeeld. Dat is natuurlijk 
heel fijn want uiteindelijk moet het daar allemaal gebeuren. Toch loopt het team vaak aan tegen het 
differentiëren binnen de groep. Hoe kunnen we de leerlingen zoveel mogelijk op maat lesgeven en 
tegelijkertijd iedereen bedienen en overzicht houden op de ontwikkeling. Omdat het differentiëren 
binnen een ISK-klas altijd lastig is en de andere ISK-locaties hier ook mee worstelen, gaan we hier in 
schooljaar 2022-2023 mee aan de slag. Een training zal hiervoor worden gezocht en we gaan ook 
lesbezoeken bij elkaar (op de verschillende locaties) uitvoeren. Het kijken bij elkaar en het delen van 
de expertise zal ook in de jaren daarna hoog op de agenda blijven staan.  
Tot slot zullen we de huidige Website kritisch bezien en optimaliseren. Inhoudelijk zal dit door het 
team worden gedaan en uitgevoerd door de afdeling PR&C van het servicebureau van de VOG. 
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3. In verbinding met de samenleving 
 
 

Contacten buiten de school 
 
Onze missie is dat we de leerlingen op Onze Wereld niet alleen de Nederlandse taal leren zodat ze 
verder kunnen leren en ontwikkelen maar ze ook voorbereiden op een leven in de Nederlandse 
maatschappij. Om dit te kunnen realiseren organiseren we tijdens de Schakelweken (3 projectweken 
per jaar) activiteiten in en buiten de school waarin de leerlingen in contact komen met de 
maatschappij. De Schakelweken staan in het teken van een thema en vanuit dat thema bieden we 
taallessen aan maar ook activiteiten waarbij ze de geleerde taal moeten toepassen. Een voorbeeld 
daarvan is dat we de leerlingen een speurtocht in het centrum van Apeldoorn laten doen waarbij ze 
bij verschillende winkeliers en/of instellingen vragen moeten stellen aan de medewerkers. (thema: 
beroepen en geld). Zo organiseren we jaarlijks ook een taaldorp en een culturele activiteit. De 
thema’s zijn niet ieder jaar hetzelfde en er worden jaarlijks ook weer nieuwe activiteiten bedacht en 
uitgewerkt. 
 
 

Stage 
 
Binnen Onze Wereld bestaat bij een aantal leerlingen de behoefte aan praktijkgericht leren. Om 
hieraan te voldoen is er voor deze leerlingen sinds 2018 de mogelijkheid om stage te lopen. Er is 
gekozen voor een vast stagetraject met een voorbereidingsfase, een fase van stage lopen, een 
tussenevaluatie-fase en tot slot de (eind)evaluatiefase. 
De leerlingen werken met een stagebegeleidingsboekje met daarnaast meerdere stage-opdrachten. 
Leerlingen hebben wekelijks individuele coachgesprekken met reflectiemomenten aan de hand van 
het stagebegeleidingsboekje. Een leerling die stageloopt werkt gericht aan zijn/haar leerdoelen, die 
in overleg (leerling, docent en stagebegeleider) en op maat zijn opgesteld.  Tijdens het stagetraject 
worden de leerdoelen zo nodig bijgesteld of uitgelicht waardoor de leerling zich extra bewust is van 
de leerervaring en het belang van leren in de praktijk.  
 
 

Buddy to Buddy 
 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 is er ook een Buddy to Buddy project in Apeldoorn waar veel van 
onze leerlingen aan meedoen. Contact met Nederlanders, waaronder ook leeftijdsgenoten op de 
reguliere scholen, hebben onze leerlingen nooit genoeg! Vanuit de school zit een vertegenwoordiger 
in de stuurgroep van Buddy to Buddy om zo de belangen van onze jongeren in te kunnen brengen.  
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Diversity Skills 
 
Sinds schooljaar 2021-2022 werken we samen met New Rootz. Diversity Skills neemt jongeren mee 
op reis naar de beste versie van zichzelf. Samen met een jongerencoach en peer coaches beleven de 
leerlingen een eigen MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd) reis. Diversity Skills is een MDT project waar 
jongeren zich inzetten voor ouderen, milieu en samen cultuur en media maken. Het gaat over 
bijzondere ontmoetingen, de skills van de leerlingen en de kracht van verhalen. Onze leerlingen 
ontdekken in een projectweek nieuwe kwaliteiten van zichzelf. Ze leren beter communiceren en 
samenwerken.  
Dit project sluit aan bij onze missie om de leerlingen deelgenoot te maken van de Nederlandse 
samenleving en daarnaast past het bij onze LOB lessen waarin we op zoek zijn naar waar ieders 
talenten, kwaliteiten en ambities liggen.  
 
 

Sponsoring 
 
De Veluwse Onderwijsgroep accepteert sponsoring door derden zo lang deze gericht is op het 
onderwijs en er geen sprake is of kan zijn van een vereiste tegenprestatie. 

Onze Wereld heeft ervoor gekozen om financieel onafhankelijk te zijn. We ervaren deze 
onafhankelijkheid als prettig omdat sponsoring kan leiden tot (morele) verplichtingen, die haaks 
kunnen staan op een koers die de school ingezet heeft.  

Onze Wereld heeft de ambitie om zolang mogelijk een eigen weg te bewandelen zonder dat die 
doorkruist kan worden door belangen van derden, die geen directe binding hebben met de school. 

 

Ambities: 
 
Afgelopen schooljaar hebben we een NT2-collega als stagecoördinator uren gegeven om de 
stageplekken voor onze jongeren te regelen. Hiermee hebben een aantal jongeren stage kunnen 
lopen om zo ook extra aan hun taalvaardigheid te werken. Helaas hebben we niet zo veel leerlingen 
kunnen plaatsen op stageplekken. Na evaluatie hebben we kunnen constateren dat het vooral erg 
veel tijd kost om juiste stageplekken te vinden. Door tijdgebrek zijn er onvoldoende plekken 
gevonden. In 2022-2023 willen wij kijken naar hoe onze stagecoördinator ook andere organisaties 
binnen Apeldoorn kan inschakelen om stageplekken te vinden. We gaan een meerjarenplan schrijven 
wat betreft de opzet van de stage en de concrete uitvoering daarvan.  
 
Het Buddy to Buddy project blijven we voortzetten de komende jaren. Ieder schooljaar blijven we dit 
evalueren en stimuleren we de leerlingen om hier aan mee te doen en zich in te schrijven.  
 
Wat betreft het project van New Rootz willen we gaan kijken naar een andere opzet. De afgelopen 
twee jaar was het project een mooie toevoeging maar we misten toch wel een duidelijke link naar 
LOB. Omdat we juist van deze activiteit een LOB-activiteit willen maken zullen we hierin moeten 
investeren. We gaan de afgelopen projectweek samen met New Rootz evalueren en in het komende 
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schooljaar een nieuwe opzet maken. In schooljaar 2023-2024 gaan we het vernieuwde project 
draaien op Onze Wereld.  
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4. Inspirerende werkomgeving 
 
 

Functies op Onze Wereld 
 
Onze Wereld kent een platte structuur met korte lijntjes tussen alle betrokkenen. Hier volgt een 
opsomming van de verschillende functies op Onze Wereld:  
 
Klassendocent: De docent heeft doorgaans zijn/haar eigen groep waar hij/zij integraal 
verantwoordelijk voor is. De docenten hebben een bevoegdheid voor het basisonderwijs en/of voor 
het VO. Alle docenten hebben een aanvullende cursus gevolgd voor het NT2 onderwijs. De 
klassendocent functioneert ook als de mentor en is het eerste aanspreekpunt voor leerling, 
ouders/verzorgers/voogden. De klassendocent brengt ook de ondersteuningsbehoeften van 
individuele leerlingen en de groep in kaart en schakelt indien nodig extra ondersteuning in.  
 
Orthopedagoog: Als een leerling (tijdelijk) extra ondersteuningsbehoeften heeft, zijn er korte lijntjes 
tussen de orthopedagoog en de klassendocent.  De orthopedagoog is de link tussen de ISK en de 
(externe) deskundigen.  Zij is ook degene die een non-verbale intelligentietest of andere testen kan 
afnemen wanneer dit gewenst is. De orthopedagoog doet ook de intake van nieuwe leerlingen. 
 
Teamleider Onze Wereld: De dagelijkse leiding is in handen van de teamleider. De teamleider houdt 
zich bezig met huisvesting, financiën en organisatorische aangelegenheden. De formele personele 
zaken worden door de teamleider  opgepakt (zoals bijvoorbeeld de gesprekkencyclus). De directie 
verantwoordelijkheid is belegd bij de directeur. 
 
Onderwijsassistent: Op Onze Wereld werkt ook altijd een onderwijsassistent om te kunnen assisteren 
in de verschillende groepen.   
 
Administratief medewerkers: De administratief medewerkers verzorgen alle taken in de 
administratie van de school. Zo zorgen zij voor de leermiddelen, interne en externe communicatie, 
verzuimtelefoon, leerling registratie etc. 
 
Pedagogisch medewerker: Sinds schooljaar 2021-2022 is er een pedagogisch medewerker werkzaam 
op Onze Wereld. De pedagogisch medewerker is het aanspreekpunt voor leerlingen wanneer er iets 
niet lekker loopt op school of thuis. Wanneer leerlingen problemen ervaren kunnen ze bij de 
pedagogisch medewerker terecht. Andersom is de pedagogisch medewerker actief betrokken bij de 
leerlingen en zorgt voor een stabiele en veilige sfeer op school. De pedagogisch medewerker houdt 
zich vooral bezig met het (ongeoorloofd) verzuim van de jongeren.  
 
Stagiaires: Een groot aantal stagiaires van de opleiding social work (SW) wordt binnen de ISK-afdeling 
ingezet als ondersteuning van de docent. Zij helpen niet alleen in de klassen bij de lessen maar ook 
individuele leerlingen met sociale vraagstukken. 
 



18 
 

Vrijwilligers: Naast stagiaires worden ook vrijwilligers ingezet op Onze Wereld. Deze vrijwilligers 
worden veelal ingezet ter praktische ondersteuning van de docent tijdens de lessen.  

 
Taakbeleid 
 
Sinds het bestaan van Onze Wereld worden de verschillende extra taken op school opgepakt door 
het docententeam. Zo is er een onbeschreven taakverdeling ontstaan waar iedereen zich met 
onverdeeld enthousiasme voor inzet.  
 
 

Personeelsbeleid 
 
Medewerkers van Onze Wereld werken actief aan hun eigen ontwikkeling. Iedereen is erg betrokken 
bij de school, zijn eigen leerproces en ook bij dat van de ander.  
Zij nemen daarin initiatief, laten ondernemend gedrag zien, geven elkaar ruimte en ondersteuning, 
feedback en vertrouwen. Leren/ontwikkelen doe je als een team. De schoolleiding geeft en creëert 
ruimte voor teamleren en persoonlijke ontwikkeling.  
Wij hechten veel waarde aan wederkerige verantwoordelijkheid en de professionele dialoog. In een 
professionele cultuur zijn wij trots op wat we gezamenlijk bereiken en geven we elkaar feedback om 
onszelf te blijven ontwikkelen. 
Elk personeelslid heeft recht op één of meer gesprekken per jaar met teamleider, waarin het 
welbevinden en de ontwikkeling met bijbehorende (individuele) plannen centraal staan. 
De professionalisering van de medewerkers wordt door de schoolleiding gestimuleerd en is gericht 
op ontwikkeling van:   

• bevoegdheden 
• didactische en pedagogische vaardigheden; 
• opleidingen die bijdragen aan meer expertrollen in de scholen  

 
Elk jaar inventariseert de schoolleiding welke scholingswensen er onder het personeel leven. Deze 
wensen worden besproken en moeten passen bij de ontwikkeling van Onze Wereld en bij de functie 
van de indiener. We willen hiervoor zoveel mogelijk ruimte geven. 
Naast de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers is het team van Onze Wereld ook als team 
in ontwikkeling. Sinds schooljaar 2021-2022 zijn we structureel bezig om de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren.  
Binnen het team streeft Onze Wereld naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen. Bij 
gelijke geschiktheid zullen we een kandidaat kiezen die het evenwicht in stand kan houden c.q. 
herstellen. De schoolleiding kent momenteel (2022) een verhouding van 50%-50%. 
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Kwaliteitscultuur 
 
Alle docenten die op Onze Wereld lesgeven hebben een cursus NT2 voor docenten gevolgd of zijn 
bereid die te volgen. Leraren worden gestimuleerd ingeschreven te raken in het register NT2-docent 
van de BVNT2.  
Om de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs en de bijbehorende begeleiding te bieden, is het 
belangrijk dat de collega’s (bij)geschoold zijn en up-to-date kennis hebben over (het onderwijs aan) 
de doelgroep. Dit betekent dat er geregeld in company trainingen worden gegeven aan het team. 
Voorbeelden daarvan zijn sociale veiligheid, gespreksvoering rond seksualiteit en traumasensitief 
lesgeven.  
Daarnaast worden er vanaf het schooljaar 2019 – 2020 ontwikkelgesprekken gevoerd tussen de 
teamleider en de teamleden. Daarin wordt nagegaan op welke terreinen de personeelsleden zich 
verder willen ontwikkelen.  
Docenten worden er vanaf het schooljaar 2019 – 2020 toe aangezet dat zij bij elkaar in de les gaan 
kijken. De expertise van de één wordt zo overdraagbaar op de ander. Het leidt tot gesprekken over 
didactische aanpakken en feedback op elkaars aanpak.  
De teamleider volgt bij alle collega’s twee lessen per jaar en bespreekt deze met de collega. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van de kijkwijzer NT2 lesobservatie. De bespreking van de lessen stimuleert 
de reflectie op het eigen handelen.  
In principe gaan alle collega’s naar de LOWAN-dag. De workshops beslaan een breed spectrum aan 
onderwerpen die van belang zijn voor de EOA. In de teamvergadering worden de belangrijkste 
bevindingen met elkaar gedeeld.   
 
 

Ambities: 
 
In schooljaar 2022-2023 gaan we het taakbeleid duidelijk uitwerken en op papier zetten. De 
onbeschreven taakverdeling is erg kwetsbaar voor de organisatie. Duidelijke afspraken zijn op het 
gebied van taakbeleid noodzakelijk. Aan de start van het nieuwe schooljaar zullen de taken in beeld 
worden gebracht en zullen de afspraken concreet worden genoteerd. De jaren daarna zal het 
taakbeleid geregeld op de agenda staan om te evalueren en eventueel aan te passen.  
 
Door de samenwerking met de andere ISK-locaties vanaf schooljaar 2022-2023 zullen collega’s meer 
gestimuleerd worden om te kijken naar en te reflecteren op hun eigen professionaliteit. Collegiale 
consultatie d.m.v. lesbezoeken helpt het team van Onze Wereld om te blijven groeien. Ook het 
werken in werkgroepen zal om een professionele houding vragen en uiteindelijk voor meer kwaliteit 
zorgen in de klas. Vanaf schooljaar 2022-2023 gaan we structurele ontwikkelmomenten agenderen 
waar we met alle collega’s van de drie locaties samen gaan komen. Ook de jaren daarna blijven we 
structureel samenwerken, elkaar ontmoeten en van elkaar leren.  
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5. Kwaliteitszorg 
 
 

Instroom en uitstroom 
 
Nieuwe leerlingen krijgen altijd een intake aan de hand van het intake-instrument EOA voor jongeren 
die sinds het schooljaar 2019 – 2020 wordt afgenomen door de orthopedagoog. Zij test de 
taalvaardigheid, de leerbaarheid, de motivatie van de leerling en zij neemt de instaprekentoets ICE 
af. Vervolgens brengt de groepsdocent van de instroomgroep de mogelijkheden en de ambities van 
de leerling zo goed mogelijk in beeld. Dit gebeurt door observatie, methode-afhankelijke en 
leerstofonafhankelijke toetsen. Op grond hiervan wordt het vervolgtraject voor de leerling bepaald.  
Elke week kunnen leerlingen worden besproken met de orthopedagoog. Mocht het gewenst zijn dat 
de leerling naar een andere groep gaat dan is dat doorgaans snel te realiseren. De orthopedagoog 
neemt sowieso elke maand alle leerlingen door met de docenten.  
Analfabeten en anders-gealfabetiseerde leerlingen volgen eerst een alfabetiseringsprogramma en 
blijven daarom langer in de startersgroep.  
 
Het leerprogramma van de leerling hangt af van het uitstroomprofiel dat de leerling geacht wordt te 
kunnen halen. Er zijn drie uitstroomprofielen met ieder hun specifieke niveaueisen (figuur 1,2).  
Naast de niveaueisen worden ook aan vaardigheden de nodige eisen gesteld. Zo moeten leerlingen 
die uitstromen kunnen samenwerken, zelfstandig kunnen werken, zich aan afspraken kunnen 
houden, huiswerk willen maken, en gemotiveerd zijn voor de opleiding.  
 
In de praktijk blijkt het soms niet haalbaar om de jongeren binnen twee jaar op het juiste niveau te 
krijgen. Dit heeft te maken met o.a. het onderwijsverleden van de leerling of traumatische 
ervaringen en/of onzekerheden in de huidige situatie waardoor deze jongeren niet goed tot leren 
kunnen komen. Wanneer het financieel haalbaar is proberen we deze jongeren nog een extra half 
jaar of jaar te bieden op onze school. 
 
 

Toetsing en analyse 
 
Alle nieuwe leerlingen maken naast de onderdelen van de intake (Tempo Lezen, Taal & Teken, Alfa 
A/B/C-toets en de starttoets) ook de instaptoets rekenen van ICE. Duidelijk is dan waaraan de 
leerlingen nog moeten werken. 
De basismethode voor Nederlands is TaalCompleet en voor rekenen is dat Start Rekenen. In alle 
klassen waar deze methodes worden gebruikt, worden de papieren hoofdstuktoetsen van TC en Start 
Rekenen gemaakt. Voor TaalCompleet geldt dat de vorderingen worden bijgehouden per 
vaardigheid: luisteren, lezen, schrijven, spreken en grammatica.  
Twee keer per jaar worden alle NT2-onderdelen van de methode onafhankelijke JIJ-toetsen 
afgenomen. Dit geldt ook voor de JIJ-toets rekenen. Voor het meten van de vorderingen in zijn 
algemeenheid is het van belang dat de ontwikkelscore van de JIJ gemonitord wordt. De docent houdt 
deze bij in het ITP (Individueel trajectplan). Daarnaast wordt er twee keer per jaar een individuele 
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analyse gemaakt van de afgenomen toetsen. Hierdoor kan de docent precies zien waar de 
achterstanden liggen en aan welke onderdelen extra aandacht moet worden gegeven.  
Naast een individueel plan wordt er ook een groepsplan gemaakt zodat ook sociaal-emotionele 
achterstanden in kaart worden gebracht. Het groepsplan wordt 4 keer per jaar besproken met de 
orthopedagoog en eventueel tussentijds aangepast. (bijlage 8) 
 
 

Registratie 
 
Nieuwe leerlingen krijgen, zoals beschreven, een intake bij de orthopedagoog en worden op grond 
van nadere gegevens geplaatst in een niveaugroep. De leerlingen volgen het onderwijs van de groep 
en maken toetsen die bij de methodes horen en om de 5 maanden methodeonafhankelijke toetsen. 
De resultaten van de methodetoetsen worden in het LVS (SOM) vermeld en de 
methodeonafhankelijke toetsen worden vermeld in het ITP (Individueel Traject Plan). Hierin wordt 
ook het verwachte uitstroomprofiel vermeld. De docent bespreekt het ITP met de leerlingen en hun 
mentoren dan wel met hun ouders. SOM wordt ook gebruikt om de verslagen van de 
begeleidingsgesprekken vast te leggen.  
 
 

Rapporten 
 
Jaarlijks worden er twee rapporten uitgereikt: één eind januari en één aan het einde van het school 
jaar. De rapporten geven naast de analyseformulieren aan waar de leerling staat en hoe de docent 
tegen de leerling aankijkt. De docent bespreekt de rapporten met de leerling en zijn/haar mentor, 
voogd of ouder(s). Het verwachte uitstroomprofiel komt daarbij aan bod.  
 
 

Ondersteuning 
 
Het welbevinden van onze leerlingen is een permanent aandachtspunt. Om hier verbetering in aan te 
brengen heeft Onze Wereld sinds het najaar van 2019 een eigen orthopedagoog, die bij de zorg een 
spilfunctie vervult. De orthopedagoog bespreekt maandelijks alle leerlingen met de docenten tijdens 
een leerlingbespreking. Leerlingen die uitvallen worden bij dit overleg uitvoerig besproken. De 
zorgen kunnen zich op één of meerdere gebieden bevinden: bijvoorbeeld op didactisch gebied of 
gedragsmatig gebied. Afhankelijk van de zorgen wordt bekeken welke acties uitgezet moeten 
worden. Bij minder grote zorgen kan bijvoorbeeld een afsprakenlijst die de docent met de leerling 
maakt al voldoende zijn. Bij grotere zorgen of wanneer acties vanuit de docent alleen niet voldoende 
zijn, kan de zorg opgeschaald worden. 
De orthopedagoog heeft ook overleg (eens per 2 maanden) met een kernteam. In dit kernteam zit de 
schoolarts, de leerplichtambtenaar, de orthopedagoog van de school en een vertegenwoordiger van 
het samenwerkingsverband. De orthopedagoog slaat de verslagen van deze bespreking eveneens op 
in SOM.   
Er wordt veel aandacht besteed aan het in beeld houden van de leerling en het (be)houden van korte 
lijnen in de samenwerking met andere partijen. Alle leerlingbesprekingen worden maandelijks in 
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SOM vermeld door de orthopedagoog, zodat de ontwikkeling zichtbaar blijft. 
Wanneer er zorgen zijn op didactisch gebied en het leerproces niet goed loopt, kan ervoor gekozen 
worden om de SON 6-40 af te nemen. Dit is een non-verbale IQ test waarmee een profiel van de 
leerling geschetst kan worden wat betreft sterke en zwakke kanten. Vanuit dit beeld kan de 
orthopedagoog een beter advies geven aan de docent omtrent het bevorderen van het leerproces. 
Bij grotere zorgen, op zowel gedragsmatig als didactisch vlak, maken docent en orthopedagoog 
gezamenlijk een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan). Dit plan wordt ingevuld om een heldere analyse 
te maken van belemmerende en bevorderende factoren. Ook vult de docent samen met de leerling 
een handelingsplan in om tot concrete handelingsadviezen te komen. Daarnaast kan de 
orthopedagoog een klassenobservatie uitvoeren om de interactie tussen leerling en docent te 
observeren. Het bovenstaande wordt altijd in samenspraak gedaan met ouder(s)/ verzorger(s). 
 
De pedagogisch medewerker van Onze Wereld houdt samen met de docent het verzuim in de gaten. 
Naar aanleiding van het ontwikkelde verzuimprotocol (bijlage 9) worden eventuele acties toegepast 
(zoals gesprekken met leerling en verzorgers, melding bij de leerplicht en het organiseren van 
MDO’s). Bovenstaande is terug te vinden in het document: Zorgstructuur (bijlage 10)    
 
 

Ambities 
 
Wat betreft de kwaliteitszorg zijn er de komende jaren nog stappen te maken. Doordat we intensief 
gaan samenwerken met de twee andere ISK-locaties en gaan toewerken naar één ISK-Apeldoorn, 
zullen we alle zaken die met kwaliteitszorg te maken hebben op elkaar gaan afstemmen. We gaan de 
komende jaren werken aan een eenduidige manier van werken. Dat houdt in dat we het onderwijs 
op dezelfde manier gaan inrichten met dezelfde leerlijnen en gedeelde methodieken. Ook de 
toetsing en analyseformulieren, het leerlingvolgsysteem en de registratie gaan we op dezelfde 
manier doen. Dat zal in schooljaar 2022-2023 vragen om veel momenten waarop we met het totale 
team kunnen samenwerken en ontwikkelen.  
Het verzuim op Onze Wereld behoeft de komende jaren nog veel aandacht. De nieuwe functie van 
pedagogisch medewerker zal in schooljaar 2022-2023 regelmatig worden geëvalueerd en eventueel 
worden aangepast. De pedagogisch medewerker zal het beleid op het verzuim goed monitoren en 
zorgen dat alle betrokkenen het beleid consequent uitvoeren. Wij hopen dat met de komst van de 
pedagogisch medewerker het verzuim flink zal afnemen.  
We zullen tevredenheid enquêtes inzetten bij leerlingen en ouders/ verzorgers. Hierin zal o.a. 
veiligheid en sfeer bevraagd worden. 

 
 

 

 

 

 

 


