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Inleiding 
 
In dit plan van aanpak beschrijven we hoe het onderwijs op Melanchthon De Blesewic in 
schooljaar 2020-2021 ten tijde van de Corona pandemie wordt vormgegeven. Dit doen we 
aan de hand van de vijf Melanchthon Breed vastgestelde piketpalen. 

   
1. Kwaliteit en kwantiteit lessen 
2. Zicht op ontwikkeling en achterstanden 
3. Inlopen en voorkomen achterstanden 
4. Waarborgen SE CE 
5. Sociaal welbevinden 
 

Op De Blesewic bieden wij leerlingen onderwijs met inachtneming van de geldende 
protocollen/richtlijnen tijdens de huidige Corona pandemie. Wij baseren ons hierbij op de 
protocollen en informatie van het ministerie en onze partners, de VO-raad en het CVO.  

 
Het is noodzakelijk verschillende onderwijsvormen te onderscheiden waarnaar we om 
moeten schakelen afhankelijk van de omstandigheden.  

 
1. Volledig op school 
2. Gedeeltelijk op school en gedeeltelijk online lessen 
3. Volledig online lessen  
 

De veiligheid van leerlingen en personeel staat altijd voorop waarbij landelijk maatregelen in 
eerste instantie leidend zullen zijn voor de vorm van onderwijs die we aanbieden. 
Tegelijkertijd is er een continu proces van monitoring waarbij de schoolleiding in gesprek is 
met de algemene directie, het bestuur, de GGD en de veiligheidsregio om de veiligheid af te 
wegen en een daarbij passende vorm van onderwijs te kiezen.  

 
Het plan van aanpak is tot stand gekomen in samenwerking met de medewerkers, de ouder- 
en leerlingenraad, algemene directie, het VMT en de PMR.   

 
Naast de structurele informatievoorziening in (nieuws)brieven vindt er aan het einde van 
iedere periode een terugkoppeling plaats naar leerlingen en ouders met betrekking tot de 
kwaliteit en kwantiteit van de lessen, analyse van resultaten en de voortgang van de PTO’s 
en PTA’s.  

 
Het plan van aanpak wordt op 10 december en 4 maart geëvalueerd. Voorafgaande aan de 
evaluaties op 10 december en 4 maart wordt input opgehaald bij alle stakeholders, dat 
betekent met de afdelingsteams, PMR, leerling- en ouderraad en de Algemene Directie.  
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Visie 
 
Persoonsvorming 
De Blesewic biedt onderwijs dat verder gaat dan kennis, cognitieve vaardigheden, cijfers 
en prestaties. Hier groeien leerlingen als mens. Hier leer je over het leven, schaaf je aan je 
normen en waarden, groei je in sociaal en communicatief opzicht en ontdek je je eigen 
bestemming. We noemen dit ook wel persoonsvorming. 
 
Je eigen manier 
Voor persoonsvorming bestaat geen uitgestippeld pad, het is een zoektocht die voor 
iedereen anders is. Iedere leerling is anders, leert anders en heeft een andere hand nodig 
om hem of haar vooruit te helpen. Met oprechte aandacht en open gesprekken vinden wij 
met elkaar uit wie je bent, hoe je leert en welke keuzes je wilt maken. De coachgesprekken 
spelen hierin een centrale rol. 
 
In verbinding met de wereld 
Onze leerlingen maken al vroeg kennis met de wereld die op hen wacht. De deuren van 
onze school staan wijd open voor het leven om ons heen. Samen met bedrijven, 
vervolgopleidingen en instellingen voor bijvoorbeeld kunst, technologie of sport creëren 
we een brede leeromgeving. Ook de actualiteit bespreken hoort bij ‘leren over het leven’. 
 
Prettige leeromgeving 
Wij zijn een veilige school, een plek waar leerlingen en docenten zich prettig voelen en 
waar mensen er voor elkaar zijn. Jezelf kunnen zijn, naar elkaar luisteren, aandacht geven 
én krijgen, experimenteren en fouten maken, zijn belangrijk om te leren. Docenten stellen 
hierin een voorbeeld: zó willen wij samen leren en leven. 
 
Wij begeleiden leerlingen in vier of vijf jaar naar een succesvolle start in hun 
vervolgopleiding en de maatschappij. Op De Blesewic word je gezien en gehoord, voel je je 
thuis en doen we er met elkaar alles aan om jouw ambities waar te maken.  
 
In de huidige Corona pandemie is het aannemelijk dat we niet alle onderdelen van ons 
onderwijs kunnen blijven vormgeven. Onze focus is daarom een basisprogramma. Met een 
basisprogramma bedoelen we wat er gegeven móét worden in de lessen om te voldoen 
aan de wettelijke eisen en de eindexamenprogramma’s. Zolang het mogelijk is ons 
onderwijs volledig vorm te geven, zullen we dit doen. Als blijkt dat dit niet haalbaar is, 
kunnen we schakelen tussen verschillende vormen van onderwijs.  
 
Onze focus in het onderwijs ten tijde van Corona ligt op: 
- borgen van de kern van het onderwijs (kerndoelen onderbouw en eindtermen  
   bovenbouw) 
- aandacht voor het sociaal welbevinden van leerlingen d.m.v. coaching en personeel  
  d.m.v. de gesprekscyclus 

- borgen voortgang en kwaliteit schoolexamens en CSE 
- zicht houden op de ontwikkeling van leerlingen d.m.v. coaching en bijhouden  
  ontwikkeling in SOM 
- zicht houden op de ontwikkeling van leerlingen d.m.v. formatieve toetsing 
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- maatwerk op de ontwikkeling van leerlingen d.m.v. Your Hours en inhaalprogramma’s 
 
 
Bij de aanpassing van het onderwijs gaan we uit van onderstaande uitgangspunten. 
 
• De kwaliteit van de lessen is gewaarborgd. 
• De kwantiteit van de lessen staat voor kwaliteit in de lessen. De wettelijke eisen en 

de eindexamenprogramma’s worden behaald. 
• We hebben zicht op ontwikkeling van de leerlingen en communiceren hierover. 
• We hebben zicht op achterstanden en communiceren hierover met een plan van 
 aanpak. 
• We voorkomen achterstanden. 
• We waarborgen de schoolexamens en de centraal examens. 
• We monitoren het sociaal welbevinden van leerlingen en personeelsleden.  
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Organisatie   
 
Het vormgeven van ons onderwijs vraagt in deze tijd om een andere aanpak dan in een 
normaal schooljaar. Landelijke maatregelen zijn leidend en daarom zijn er drie vormen 
van onderwijs te onderscheiden.  
  
  
A) Volledig fysiek onderwijs op school 
Alle leerlingen volgen een volledig rooster op school en houden zich aan de aangewezen 
protocollen die gebaseerd zijn op de richtlijnen vanuit de overheid (VO-raad, RIVM, GGD, 
Gemeente) en het CVO.  
 
In scenario A is er naast volledig onderwijs sprake van hybride onderwijs wanneer een 
leerling wegens Corona gerelateerde klachten niet fysiek kan deelnemen aan de lessen op 
school. Een leerling kan op dat moment de les van afstand volgen via de geplande 
Teamsvergadering. Dit houdt in ieder geval in dat de leerling de start van de les, de directe 
instructie en de afsluiting bijwoont. In het kader van gevoel van veiligheid kiest een aantal 
docenten niet voor hybride onderwijs. In dat geval kan de leerling zelfstandig aan de slag 
met het werk dat in Somtoday staat aangegeven. Deze docent biedt de leerlingen elders in 
de week een interactief moment (fysiek of online) voor het stellen van vragen. 
 
Daarnaast is er in scenario A soms sprake van online onderwijs wanneer een docent 
wegens Corona gerelateerde klachten niet fysiek in staat is de les op school te geven. In 
dat geval verzorgt de docent een online les waarbij de leerlingen fysiek op school onder 
begeleiding (zoveel als mogelijk) van een onderwijsassistent of andere docent de les 
volgen. 
 
B) 1,5 meter onderwijs - gedeeltelijk op school en gedeeltelijk online lessen 
Wanneer 1,5 meter afstand tussen leerlingen moet worden gehanteerd tijdens alle uren 
op school, moeten groepen in drieën gesplitst worden om die 1,5 meter in de klaslokalen 
te kunnen garanderen. Alle leerlingen volgen een volledig rooster maar doen dit 
gedeeltelijk op school en gedeeltelijk thuis. Wanneer de leerling thuis online werkt aan 
zijn/haar lessen, neemt hij/zij deel aan de les via de geplande Teamsvergadering. Dit houdt 
in ieder geval in dat de leerling de start van de les, de directe instructie en de afsluiting 
bijwoont. De leerling kan aan de slag met het werk dat in Somtoday staat aangegeven.  
 
 

 
 
C) Afstandsonderwijs - volledig thuis/ online onderwijs 
Alle leerlingen volgen hun (waar mogelijk volledige) rooster vanuit huis online via 
Microsoft Teams. Wanneer de leerling thuis online werkt aan zijn/haar lessen, neemt 
hij/zij deel aan de les via de geplande Teamsvergadering. Dit houdt in ieder geval in dat de 
leerling de start van de les, de directe instructie en de afsluiting bijwoont. De leerling kan 
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aan de slag met het werk dat in Somtoday staat aangegeven.  
 
Mocht er een online les niet door gaan, dan zal de desbetreffende docent dit in Somtoday 
en Teams aangeven. Natuurlijk kan de leerling in Somtoday de studiewijzer gebruiken om 
verder te werken.  
 
In de lijn van onze visie kiezen we er niet voor om buiten de landelijke maatregelen om al 
voorwaarden te schetsen voor de overgang van scenario A naar B of C (bv. op basis van 
percentages of aantallen zieke leerlingen of collega’s). Vanuit ons onderwijsconcept 
kiezen wij voor maatwerk om daarmee scenario A zo lang mogelijk vast te houden. Dit 
betekent dat het basisprogramma de onderlegger is voor ons onderwijs en we door 
middel van dagelijks maatwerk op leerlingniveau, docentniveau, klas – en of 
leerjaarniveau aanpassingen doen waar nodig.  

 
Het rooster 
In scenario A blijft het rooster in de basis gehandhaafd. De invulling van de lessen wordt 
wekelijks door vakdocenten in Som genoteerd. Hierbij maken zij onderscheid in fysieke 
lessen en hybride lessen. Voor iedere les is dus duidelijk wat er van een leerling verwacht 
wordt.  
In scenario B volgt een aangepast rooster waarbij groepen afwisselend op school en thuis 
zullen werken. In scenario C volgen we online het basisrooster waarbij mogelijk 
aanpassingen nodig zijn als ook het PO sluit.  

 
 Flexibiliteit 

    Omdat we in scenario A het onderwijs per dag en situatie aanpassen aan de 
    mogelijkheden, vraagt dit een mate van flexibiliteit van alle partijen. Iedere ochtend vindt  
    tussen 7.00 en 7.15 uur overleg plaats tussen de vestigingsdirecteur, roostermaker,  
    betreffende docent en indien nodig sectieleider om het rooster van die dag conform de  
    gemaakte afspraken vorm te geven. Om 7.30 uur is het dagrooster beschikbaar en is het  
    van belang voor alle partijen om hiervan kennis te nemen. 
 

Doel Actie Monitoren 
resultaat 

Voortgang en 
vervolg 

Verantwoordelijke 

Elke dag 
flexibel 
inspelen op 
de situatie 
tussen 7.00-
7.15. 

7.00-7.15 
overleg 
7.30 
dagrooster 
gereed 

12.30 actuele 
stand van 
zaken 
bekijken (VD 
en 
roostermaker) 

17.00 evaluatie 
en vooruitblik 
volgende dag 

VD - roostermaker 
- administratie 

Monitor 
rooster 
(uitval, 
opvang, 
continuïteit) 

Percentages 
verzuim lln, 
personeel, 
lesuitval 
Corona 
gerelateerd 
ja/nee 

Elke dinsdag Woensdag 
9.00 uur 
roosteroverleg, 
check 
jaarplanning, 
bijsturen 
indien nodig 

VD - roostermaker  
- administratie - 
sectievoorzitters 
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Kwaliteit van de lessen 
 
Op De Blesewic zorgen alle docenten dat onze basiswaarden zijn gewaarborgd en een aantal 
vaste onderdelen altijd terugkomen in de les: 

 De docent ontvangt de leerlingen met een persoonlijke begroeting. 

 De docent noteert de aan- en afwezigen in Somtoday. 

 Tijdens het eerste lesuur besteedt de docent aandacht aan onze christelijke identiteit 

door het bespreekbaar maken van maatschappelijke en/of culturele actualiteiten 

d.m.v. een dagopening.  

 De docent start de les met een duidelijk lesdoel en programma op het scherm. 

 De docent maakt gebruik van de vijf rollen van de docent 

 De docent evalueert de les met de leerlingen, bespreekt of de lesdoelen zijn behaald, 

noteert het huiswerk en legt dit vast in Somtoday. 

 De docent sluit de les af, groet de leerlingen en geeft de leerlingen de ruimte om 

rustig naar de volgende les te gaan. 

 
Lesbezoek en digitale observatie tool  
Lesbezoeken vormen een belangrijk onderdeel om de kwaliteit van de lessen te monitoren 
en borgen. We maken hierbij gebruik van de digitale observatietool DOT. Door middel van 
standaard vragenlijsten ingevuld door de observator, vakdocent (zelfevaluatie) en leerlingen 
is een concrete feedback op de les mogelijk. De standaard vragenlijst in de DOT komt 
overeen met de indicatoren uit het waarderingskader van de inspectie. De waardering wordt 
weergegeven op een 4 puntsschaal plus n.v.t. Een toelichting is bij elke indicator mogelijk.  
 
Alle geobserveerde lessen worden nabesproken met de docent waaruit aandachtspunten 
volgen die in de gesprekken in het kader van de gesprekscyclus plaatsvinden.  
 
Uitgangspunt: iedere vakdocent wordt 2x per jaar bezocht; tussen september-januari en 
tussen februari- juni.   
 
Ten tijde van Corona zijn er meerdere vormen van les (fysiek, hybride en online) en dit 
vraagt extra aandacht voor de kwaliteitseisen die gesteld worden aan lessen. De DOT heeft 
een aparte observatietool ontwikkeld voor online lessen. Deze zal in schooljaar 2020-2021 
gebruikt worden voor lessen die op afstand worden gegeven.  
 
Met de data-analyse in de DOT is het mogelijk op meerdere niveaus inzicht te krijgen in het 
onderwijsleerproces binnen een school, vaksectie, opleiding of van een docent. Op basis van 
dit inzicht worden er afspraken gemaakt over de kwaliteitszorg. In januari 2021 en juni 2021 
vindt een analyse plaats waaruit schoolbrede aandachtspunten opgehaald kunnen worden. 
Hierop zullen acties worden uitgezet als onderdelen onvoldoende zijn. 
 
Door gebruik te maken van de DOT is op een eenvoudige manier een diepteanalyse te 
maken over de kwaliteit van het primaire proces binnen de school. Ook de ontwikkeling in 
de jaren kan worden getoond t.o.v. de benchmark. 
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De data-analyse geeft ook inzicht in ons personeelsbeleid door de vlootschouw: een 
overzicht van docenten binnen een team of de hele school. We gebruiken dit voor collegiale 
consultatie of om verbeter- en innovatiestrategieën te kunnen monitoren.  
 
Studievaardigheden 
Studievaardigheden zijn een belangrijk onderdeel en basis voor een succesvolle loopbaan op 
De Blesewic. Om die reden worden in leerjaar 1 en 2 Study skills aangeboden om leerlingen 
allemaal dezelfde uitgangspositie te geven. Daarnaast helpt het vakdocenten om een 
integrale aanpak voor studievaardigheden te gebruiken.  
 
Praktijkvakken 
Praktijkvakken vinden we een belangrijk onderdeel van ons onderwijsprogramma omdat 
leerlingen op een andere manier cognitief worden uitgedaagd. Om de Corona maatregelen 
bij de praktijkvakken te handhaven zijn specifieke afspraken gemaakt om de 1,5 meter te 
garanderen en de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen (zie bijlage 1). 
Het is niet voor alle praktijkvakken mogelijk om onderwijs op afstand te verzorgen bij een 
volledige sluiting. De vakken drama en techniek zullen geen online onderwijs verzorgen. Het 
vak muziek  zal via de digitale methode op afstand les geven. Het vak LO heeft een 
aangepast digitaal programma waarbij leerlingen thuis aan opdrachten en doelen moeten 
werken. Het vak beeldende vorming heeft het lesprogramma zo aangepast dat bij sluiting 
thuiswerkopdrachten gedaan kunnen worden. Materiaal daarvoor is al met leerlingen mee 
naar huis gegeven.  
 
 

Doel Actie Monitoren 
resultaat 

Voortgang en vervolg Verantwoordelijke 

Monitor 
kwaliteit 
lessen 

Lesbezoek 1 
(fysiek, 
hybride en 
online) 

Sept-jan Nabespreken en 
ontwikkelpunten voor 
vervolg 

Adjunct directeur 
onderwijs en direct 
leidinggevende  

Monitor 
kwaliteit 
lessen 

Analyse 
resultaten 
lesbezoek 1 in 
totaaloverzicht 
m.b.v. DOT 

Januari  - vlootschouw op sectie-  
  en individueel niveau 
- Uitkomst input voor  
  lesbezoek 2, terug- 
  koppeling secties en  
  vakdocenten. 
- Check scholingsbehoefte 
- Terugkoppeling naar  
   PMR en ouderraad en AD 

VD, adjunct directeur 
onderwijs en VMT 

Monitor 
kwaliteit 
lessen 

Lesbezoek 2 
(fysiek, 
hybride en 
online) 

Febr-juni Nabespreken en 
ontwikkelpunten voor 
vervolg 

Adjunct directeur 
onderwijs, direct 
leidinggevende 

Monitor 
kwaliteit 
lessen 

Analyse 
resultaten 
lesbezoek 2 in 

Juni  - vlootschouw op sectie- 
  en individueel niveau 
- input voor  

VD, adjunct directeur 
onderwijs en VMT 
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totaaloverzicht 
m.b.v. DOT 

  gesprekscyclus 
- check scholingsbehoefte 
- terugkoppeling secties 
  en vakdocenten 
- terugkoppeling naar  
  PMR en ouderraad en  AD. 

 

Vaksecties 
De vaksecties hebben zicht op de ontwikkeling van de leerling, zodat onderwijs op maat 
verzorgd kan worden. Vanuit Somtoday en Cumlaude worden leerling gegevens 
geanalyseerd en wordt bepaald met de vaksectie op welke manier de leerling het beste 
begeleid kan worden. Dit kan in de les, tijdens Your Hours of op andere passende manier. In 
het vakwerkplan van iedere sectie staat hoe de achterstanden in kaart worden gebracht bij 
klassen/leerlingen. Wij hebben onze vakdocenten professionele ruimte gegeven binnen de 
genoemde uitgangspunten uit de inleiding. Alle vaksecties hebben beschreven hoe zij het 
onderwijs in de aankomende maanden aan kunnen passen aan de omstandigheden. Per 
sectie is o.a. het volgende beschreven: 
 

- onderwijsvorm scenario A; welke docent geeft hybride les bij afwezigheid van leerlingen 
- kwantiteit lessen; welke hoeveelheid lessen is nodig in scenario A, B of C om aan het  
  basisprogramma te kunnen voldoen 
- hoe houdt men zicht op de ontwikkeling van leerlingen 
- hoe is de ontwikkeling van leerlingen zichtbaar voor leerlingen en ouders 
- zicht op, voorkomen van en inhalen van achterstanden 
- waarborgen SE/CE 
- prioritering in leerjaren bij 1,5 meter onderwijs 
- vervanging van sectieleden bij uitval  
 

De gesprekscyclus met de secties is geïntensiveerd. Vanuit het VMT worden de secties 
aangestuurd en op 1 november alle secties minimaal één keer met een lid van het VMT 
gesproken over de aanpassingen in het vakwerkplan. Voor 10 december heeft per sectie 
minimaal een vervolggesprek plaatsgevonden om de implementatie van het vakwerkplan 
(met aanpassingen) te evalueren. In dit gesprek worden de onderwijsresultaten op leerjaar 
en zo nodig klasniveau besproken.  
 
Daarnaast is er structureel sectieleiders overleg waarin het onderwijs en de organisatie 
geëvalueerd wordt.  
 

Doel Actie Monitoren 
resultaat 

Voortgang en 
vervolg 

Verantwoordelijke 

Basisprogramm
a op orde 

Aanpassen 
vakwerkplannen. 
Afstemmen 
gebruik SOM. 

September - 
Oktober  
 
 
November  

- alle vaksecties  
  hebben gesprek- 
  ken met VMT  
  over aanpas- 
  singen en  
  implementatie.  
- intensivering  

VMT, 
examencommissie,  
sectieleiders 
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  sectieleiders- 
  vergaderingen 

Borging SE-CE Aanpassingen 
PTA 

Juni 2020, 
aangescherpt 
in oktober 
2020 

alle vaksecties  
hebben gesprek 
met VMT 
 

VMT, 
examensecretaris 
 
 
 

Monitor 
resultaten SE 

Analyse 
resultaten SE-
weken d.m.v. 
CumLaude en 
sectiegesprekken 

In de maand 
na iedere SE-
week 

- alle vaksecties  
  hebben gesprek  
  met VMT 
- aanpassingen  
  daar waar nodig  
  (inhaal- 
  programma’s en  
  eventueel extra  
  herkansingen op  
  maat) 

VMT, secties 

Borging SE-CE Controle PTA’s 
op eindtermen 
en domeinen  

September  Check en indien 
nodig bijstelling 

examencommissie 
en onderwijsplein 

Borging SE-CE 
door 
anticiperen op 
groter aantal 
niet aanwezige 
leerlingen 

Extra 
schoolexamens 
ontwikkelen 
(voor reguliere 
zitting en inhaal 
en herkansingen) 
Wekelijkse 
inhaalmoment 
inhaler en 
Schaduw-rooster 
inhalers voor 
toetsweek. 

Twee weken 
voor SE-week 

Evaluatie na iedere 
SE-week met alle 
betrokkenen. 
 
Input ouders en 
leerlingen ophalen. 

examencommissie 

Intensivering 
sectieleiders-
overleg 

Doelen en plan 
van aanpak  
bespreken 

1x per 6 
weken 

- temperaturen 
- bijstellen plannen 
  indien nodig 

VMT en 
sectieleiders 

 
 
Toetsbeleid 
In het toetsbeleid is de hoeveelheid toetsing vastgelegd. Er is een PTO voor de onderbouw 
en een PTA voor de bovenbouw. Indien nodig kunnen hierin wijzigingen worden aangebracht 
na overleg met de directie, examensecretaris (PTA) en inspectie (PTA).  
Leerlingen en ouders worden van wijzigingen in het PTA schriftelijk op de hoogte gesteld.  
 
Er vinden zowel formatieve als summatieve toetsmomenten plaats. Zolang fysieke lessen 
mogelijk blijven, vindt toetsing plaats op school. Er wordt onderzocht of toetsprogramma 
Quayn digitale toetsing mogelijk maakt wanneer we moeten overschakelen naar 
afstandsonderwijs. 
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Doorlopende leerlijn 
In schooljaar 2019-2020 was het door de schoolsluiting noodzakelijk om naast resultaten ook 
te kijken naar de ontwikkeling van leerlingen op een andere manier. Naast summatieve 
toetsen zijn formatieve toetsen ingezet. De Blesewic heeft op dat moment twee kolommen 
toegevoegd aan de resultaten in Somtoday. Leerlingen werden daarbij gescoord op: 
- inzet en werkhouding tijdens afstandsonderwijs 

- ontwikkeling op het vakgebied 
 
D.m.v. een beoordeling onvoldoende-voldoende-goed kreeg de leerling en ouder inzicht in 
zijn ontwikkeling. Deze beoordelingen zijn meegewogen in de bevordering van leerlingen.  
 
Mocht de school in schooljaar 2020-2021 opnieuw over moeten gaan tot langdurige sluiting, 
zullen we opnieuw gebruik maken van deze aanvullende informatie en deze indien nodig 
meenemen in de bevordering.  
 
Secties hebben op basis van de analyse van de ontwikkeling van leerlingen in kaart gebracht 
welke achterstanden er op leerjaarniveau en leerlingniveau zijn ontstaan. Op leerjaarniveau 
is een overzicht gemaakt van de leerdoelen en gemarkeerd welke doelen zijn behaald, welke 
nog aandacht behoeven en welke niet zijn behaald. Op basis hiervan is het programma voor 
schooljaar 2020-2021 vastgesteld.  
 
 

Doel Actie Monitoren 
resultaat 

Voortgang en 
vervolg 

Verantwoorde
lijke 

Inzicht 
behaalde 
leerdoelen per 
vak 

Vaksecties 
maken 
overzicht 
leerdoelen per 
leerjaar 

Juni – 
december 
2020 

- aanpassingen PTO  
  en PTA waar  
  nodig 
- aanpassingen 
  lesprogramma  
  waar nodig 
 

VMT, 
sectieleiders 

Inzicht 
ontwikkeling 
leerling per vak 

Eindejaarsbrief 
met 
aanwijzingen 

Juli 2020 
september 
november 

- verplichte Your  
  Hours 
- check gestelde  
  doelen verplichte   
  Your Hours 
- verlenging of  
  andere inzet  
  indien nodig 

AH,  
vakdocenten 

Digitale 
toetsing 

- Onderzoek  
  Quayn 
- Besluit 
  ingebruikname 
- Scholing 
- Evaluatie 

September  
 
Oktober  
 
November  
december – 

- check welke  
  vakken toetsen  
  digitaal 
- good practices  
  verzamelen 
- breder uitrollen  

VMT, 
vakdocent 
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februari   waar mogelijk 
 

 
 

 
  



 

14 
 

Kwantiteit van de lessen 
 
Lessen op De Blesewic gaan zoveel mogelijk fysiek door volgens het reguliere rooster. Het 
huiswerk van alle vakken en alle lessen kunnen leerlingen vinden in Somtoday. De leerlingen 
en ouders hebben dit programma ook als app op de mobiele telefoon. Op deze manier 
kunnen de leerlingen altijd werken aan schoolwerk/huiswerk.  
 
Fysieke lessen van collega's die afwezig zijn, worden zoveel mogelijk opgevangen door 
docenten. Bij milde klachten geven docenten vanuit huis les.  
 
Lesuitval wordt voortdurend gemonitord en zo nodig verdeeld over de leerjaren/klassen. 
Daarbij zal de prioriteit liggen bij de examenvakken (zodat SE afgerond kan worden) en de 
lessen van leerjaar 1. 
 
Is het rooster volledig online, dan zullen de kwetsbare leerlingen op school worden 
uitgenodigd om de lessen in Teams op school te volgen, onder begeleiding van docenten en 
onderwijsassistent. 
 
 

Doel Actie Monitoren 
resultaat 

Voortgang en 
vervolg 

Verantwoorde
lijke 

Monitor 
onderwijstijd 

Wekelijks 
overleg 
roostermaker 

september - 
juli 

- lesuitval per vak, 
klas, leerjaar in 
kaart en bijstellen 
waar nodig 

VD, 
roostermaker 

 
Het roosterprogramma berekent op dit moment de onderwijstijd op basis van het aantal 
geroosterde lessen. Hierin is geen onderscheid tussen fysieke, hybride of online lessen. Het 
is onze ambitie om te onderzoeken of we de lesvoortgang ook kunnen kwalificeren op de 
verschillende lesvormen.   
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Zicht op ontwikkeling 
 
Coach en afdelingshoofd  
In de bilaterale overleggen tussen het afdelingshoofd en de coaches worden de leerlingen 
van de klas besproken. In dit overleg wordt bepaald waar de behoeftes liggen van de 
leerlingen en waar extra ondersteuning ingezet dient te worden. Onderstaande punten 
komen ieder bilateraal overleg terug: 

 Sociaal welbevinden 

 Cijfers en cognitieve ontwikkeling 

 Thuissituatie 

 Aanwezigheid en te laat komen in de lessen 
 
Het afdelingshoofd heeft een totaaloverzicht van het leerjaar, de klas en coachgroep. De 
coach heeft een totaaloverzicht van de klas en coachgroep 
 
 
Teamoverleg  
Met regelmaat vindt er teamoverleg plaats. Hier worden de stand van zaken, 
mededelingen en doelen met elkaar gesteld. Indien er sprake is van volledig online lessen 
wordt het teamoverleg wekelijks ingepland.  
 
 
Your Hours 
Leerlingen die extra ondersteuning maar ook verdieping en verbreding zoeken kunnen 
wekelijks intekenen op een tweetal Your Hours. In kleinere groepen kunnen zij terecht bij 
een vakdocent die hen helpt bij vragen, hiaten met hen wegwerkt of hen juist uitdaagt 
meer uit het vak te halen. Wanneer een vakdocent meent dat een leerling meer 
begeleiding of ondersteuning nodig heeft, kan hij deze verplichten tot deelname aan het 
Your Hour.  
Deze uren blijven we zo lang mogelijk fysiek aanbieden maar zullen bij een eventuele 
sluiting online worden aangeboden. In scenario B zullen de YH te allen tijde fysiek worden 
aangeboden (tenzij de docent ziek is).  
 
We houden bij wie wanneer gebruik maakt van Your Hours en monitoren of hier bijsturing 
op nodig is.  
 
 
Kwetsbare leerlingen 
Kwetsbare leerlingen worden in kaart gebracht door de coaches en vakdocenten. Een 
kwetsbare leerling is een leerling die uitvalt op een of meer van onderstaande punten.  
- aanwezigheid in de lessen (op school en online) 
- tegenvallende resultaten 
- thuissituatie: veiligheid, beschikbare werkruimte 
- fysieke redenen waardoor lessen niet gevolgd kunnen worden 
- ontbreken van digitale hulpmiddelen (deze leerling krijgt een leenlaptop van school tot  
  zijn beschikking) 
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In het geval een leerling als kwetsbare leerling wordt betiteld volgt een gesprek met de 
coach en wordt een individueel handelingsplan gemaakt waarbij indien nodig ook de 
externe zorgpartners worden betrokken.  
 
 
Het ondersteuningsteam 
Binnen de school werken coaches, afdelingshoofden en vakdocenten nauw samen met het 
ondersteuningsteam. Tot dit team behoren de ondersteuningscoördinator en een 
schoolmaatschappelijk werker. Het ondersteuningsteam werkt samen met externen:  
CJG jeugdverpleegkundige, wijkagent, consulent Koers-VO en de leerplichtambtenaar. 
Wanneer het team duidelijk in kaart heeft welke ondersteuningsbehoefte een leerling 
nodig heeft om het schooljaar succesvol te doorlopen wordt de leerling aangemeld voor 
ondersteuning. Extra ondersteuningsmogelijkheden die wij bieden:  
 
 
Individueel en verlengde instructie 
Op De Blesewic wordt na klassikale uitleg ruimte gemaakt voor individuele instructie. 
Leerlingen die de lesstof nog niet begrijpen, krijgen tijdens de les een verlengde instructie 
en kunnen de docent buiten lestijd benaderen voor extra ondersteuning tijdens het Your 
Hour.  Vakgroepen hebben zicht op de ontwikkelruimte van de individuele leerling en 
rapporteren dit aan de coach van de leerling.  
 
 

Doel Actie Monitoren 
resultaat 

Voortgang en 
vervolg 

Verantwoordelijke 

Zicht op 
kwetsbare 
leerlingen 

Your Coach – 
structurele 
gesprekken 
coach en 
leerling 

Gehele jaar - verslaglegging  
  SOM 
- aanmelden bij  
  ondersteunings- 
  team indien nodig 

Coach 

Begeleiding 
kwetsbare 
leerling 

Intern 
ondersteunings-
overleg 1x per 4 
weken 

Gehele jaar  
1x per 4 
weken 

- verslaglegging in  
  SOM 
- aanmelden voor  
  Zorg Advies Team  
  (ZAT) indien nodig 

Ondersteuningscoör-
dinator (OCO), AH, 
coach  

Begeleiding 
kwetsbare 
leerling 

ZAT-overleg 1x 
per 6 weken 

Gehele jaar 
1x per 6 
weken 

- verslaglegging in  
  SOM 
- begeleiding  
  externe partijen 

OCO, AH, externe 
partijen 
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Leerlingbespreking/10 minuten gesprekken 
 
Een aantal malen per jaar staan er leerlingbesprekingen op de agenda waar de 
ontwikkeling van leerlingen met het gehele team besproken wordt. Op basis van deze 
bespreking wordt indien nodig een individueel plan gemaakt om de ontwikkeling van 
leerlingen te bevorderen. Dit wordt vastgelegd door de coach in SOM en met leerling en 
ouders besproken tijdens Your Coach uur, WE-talks en indien nodig tussentijds door mail 
en/of telefonisch contact. 
 
Daarnaast is er 1x per jaar een avond voor 10 minuten gesprekken met de vakdocent. 
Tijdens dit gesprek kan individuele informatie gedeeld worden met ouders en leerling ten 
behoeve van de ontwikkeling van de leerling.  
 
 
Determinatie klas 1 
De brugklasleerlingen worden dit jaar extra gemonitord. Door het wegvallen van de 
eindtoets is het belangrijk te kijken naar de gegeven adviezen, de mogelijkheid van de 
leerling om aan te sluiten bij het niveau waarop het geplaatst is en eventuele benodigde 
extra aandacht.  
 
Het afdelingshoofd heeft eens per twee weken coachoverleg met de coaches van de 
brugklasleerlingen. Hierin wordt de voortgang en ontwikkeling van zowel de klas als de 
individuele leerlingen besproken. Waar nodig worden acties uitgezet.  
 
In de periode september-december 2020 wordt in een bilateraal contact met de 
toeleverende PO-scholen elke leerling doorgesproken. De uitkomsten daarvan worden 
intern besproken met de coaches van de leerlingen. Zo nodig, vindt later in het schooljaar 
weer overleg plaats, maar dan voor individuele leerlingen 
 
Leerlingen in combinatieklassen krijgen op twee niveaus les en maken ook toetsen op 
twee niveaus. De determinerende toetsen leiden tot twee rapporten (op mavo en havo 
niveau) en zijn de onderlegger voor de bevordering en verdere loopbaan van de leerling.  
 
 
Mavo/havo 2 klas 
In schooljaar 2020-2021 is er een speciale mavo-havo 2 klas geformeerd voor een 
verlengde determinatie voor die leerlingen waarbij we door de Corona crisis onvoldoende 
in staat zijn geweest om de determinatie goed af te ronden.  
 
Voor deze groep leerlingen is een apart traject voor determinatie vastgesteld met als doel 
dat deze leerlingen aan het einde van periode 2 gedetermineerd worden en vanaf periode 
3 bevorderd worden naar mavo dan wel havo. 
 
Bij het vak wiskunde is een achterstand bij leerlingen die de overstap van mavo 1 naar de 
mavo/havo 2 klas hebben gemaakt. Hiervoor is een inhaalprogramma gerealiseerd dat 
loopt tot aan de kerstvakantie. In week 50/51 wordt geëvalueerd of de leerlingen de 
havostof voldoende beheersen om een overstap naar havo 2 te maken. Indien nodig zal 
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ook na de kerstvakantie extra ondersteuning worden geboden.  
 
Er staat een drietal extra evaluatiemomenten gepland: 17 september, 12 november en 7 
januari (bevorderingsvergadering). Tijdens deze vergadering van vakdocenten, coach en 
afdelingshoofd wordt gekeken naar de resultaten, werkhouding en inzicht van de 
leerlingen. Op basis hiervan wordt gedetermineerd.   
 
De ervaring van vorig jaar zal worden meegenomen om de determinatie van de huidige 
leerlingen klas 1 wel af te ronden in schooljaar 2020-2021.  
 
 

Doel Actie Monitoren 
resultaat 

Voortgang en 
vervolg 

Verantwoord
elijke 

Zicht op sociaal 
welbevinden, 
ontwikkeling 
en resultaat 
klas en individu 

Structureel 
coachoverleg (1x 
per 2-3 weken) 
met extra 
aandacht voor 
brugklasgroepen 

Gehele jaar - verslaglegging  
  SOM 
- acties uitzetten  
  indien nodig 

AH en coach 

Determinatie 
MH2 klassen 

Leerlingbespreking 
1 klas MH2 

September - acties op groep-  
  en/of individueel 
  niveau uitzetten  

AH, 
vakdocenten 

Zicht op 
ontwikkeling 
klas en 
individuele 
leerling 

Leerlingbespreking 
P1 

29 september, 1 
oktober, 8 
oktober & 15 
oktober 
Indien nodig 
lassen we voor 
een groep een 
extra 
bespreking in. 

- acties op groep- 
  en/of individueel 
  niveau uitzetten 

AH en 
vakdocenten 

Check resultaat 
verplichte YH 

Evaluatie YH November - bij onvoldoende  
  resultaat vervolg- 
  acties 

AH, 
vakdocent 

Kwaliteit 
determinatie 
verbeteren 
i.s.m. PO 

Persoonlijk 
contact PO 

Oktober – mei - actie op school, 
  klas en/of 
 leerlingniveau 

Adjunct 
onderwijs en 
AH brugklas 

Determinatie 
MH2 klassen 

Leerlingbespreking 
2 klas MH2 

November - acties op groep- 
  en/of individueel 
 niveau uitzetten  

AH, 
vakdocenten 

Zicht op 
ontwikkeling 
leerling op 
vakniveau 

10 minuten 
gesprekken 

November - verslaglegging in 
  Som 
- acties uitzetten 
  indien nodig 

Vakdocent, 
lln, ouder 
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Determinatie 
MH2 klassen 

Bevorderings-
vergadering klas 
MH2 

Januari - bevordering naar 
  M2 of H2 
- herverdeling  
  klassen 

AH, 
vakdocenten 

Zicht op 
ontwikkeling 
leerlingen en 
prognose 

Leerlingbespreking 
P2 

9 en 11 februari  
Indien nodig 
lassen we voor 
een groep een 
extra 
bespreking in. 

- prognose brieven 
- acties individueel  
  niveau uitzetten 
 

AH en 
vakdocenten 

Zicht op 
ontwikkeling 
leerlingen en 
formatie 2020-
2021 

Bevorderings-
vergadering 

Juli Bevorderingsbrieven 
met verplichte YH 
2021-2022. 
 

AH en 
vakdocenten 

 
 
 
Coaching en WE-talks 
In de coaching en WE-talks staat de ontwikkeling van de leerling centraal en wordt 
gezamenlijk besproken wat er nodig is. In de coachgesprekken en WE-talks wordt gekeken 
naar het sociaal welbevinden van de leerling, waar hij staat in zijn ontwikkeling en wat er 
nodig is om de ontwikkeling verder vorm te geven.  
 
In juli 2020 hebben alle leerlingen een eindejaarsbrief ontvangen waarin is opgenomen 
voor welke vakken het team hiaten heeft gesignaleerd. Om deze bij te werken zijn deze 
leerlingen verplicht tot aan de herfstvakantie Your Hours te volgen. Na periode 1 wordt 
geëvalueerd wat de Your Hours hebben opgeleverd en wat er verder nodig is. Evaluatie 
vindt plaats door coach en vakdocent waarbij gekeken wordt naar: 
 
- Is achterstand ingehaald? 
- Kan een leerling de aansluiting maken met de stof van het huidige leerjaar? 
- Is zichtbaar in formatieve dan wel summatieve meetmomenten wat het resultaat is van  
  de inzet van verplichte Your Hours?   
 
 

Doel Actie Monitoren 
resultaat 

Voortgang en 
vervolg 

Verantwoorde
lijke 

Zicht op sociaal 
welbevinden, 
ontwikkeling en 
resultaat 

Your coach- 
structurele 
coachgesprekk
en (1x per 2-3 
weken OB en 
1x p 4-6 weken 
BB) 
 
 

Gehele jaar - verslaglegging SOM 
- acties uitzetten  
  indien nodig 

Coach, lln 
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Zicht op sociaal 
welbevinden en 
verwachtingen en 
ambitie delen 

Startgesprek 
leerling-ouder-
coach 

September - verslaglegging in  
  Som 
- acties uitzetten  
  indien nodig 

Coach, lln, 
ouder 

Zicht op  sociaal 
welbevinden 
ontwikkeling 
leerling 

WE-talk 1 Oktober - verslaglegging in 
  Som 
- acties uitzetten  
  indien nodig 

Coach, lln, 
ouder 

Zicht op 
ontwikkeling 
leerling op 
vakniveau 

10 minuten 
gesprekken 

November - verslaglegging in  
  Som 
- acties uitzetten 
  indien nodig 
- resultaat verplicht 
   YH wordt 
   besproken 

Vakdocent, lln, 
ouder 

Zicht op  sociaal 
welbevinden, 
ontwikkeling 
leerling inclusief 
prognose 

WE-talk 2 
 

Februari/m
aart 

- verslaglegging in 
Som 
- acties uitzetten in 
dien nodig 

Coach, lln, 
ouder 

Zicht op  sociaal 
welbevinden, 
ontwikkeling 
leerling inclusief 
prognose 

WE-talk 3 
 

Mei - verslaglegging in  
  Som 
- acties uitzetten 
  indien nodig 
- acties n.a.v.  
  prognose in gang  
  zetten 

Coach, lln, 
ouder 
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Inzicht op en bijwerken van achterstanden  
 
Aan het einde van cursusjaar 2019-2020 hebben alle secties een overzicht gemaakt van de 
leerdoelen per leerjaar. Op basis daarvan zijn op leerjaarniveau waar nodig aanpassingen 
gedaan aan het programma van cursus 2020-2021. Daar waar in het programma geen 
ruimte is om achterstanden in het basisprogramma weg te werken zijn inhaalprogramma’s 
ingezet. Daarnaast is er op individueel niveau gekeken naar de achterstanden van 
leerlingen. Op basis hiervan zijn verplichte Your Hours ingezet vanaf start cursus tot aan de 
herfstvakantie.  
 
Overzicht inhaalprogramma’s buiten reguliere lessen stand van zaken oktober 2020 
 

Leerjaar  Aant
al lln 

Vak Tijd Wanneer Evaluatie Bijstellen 

Alle  diverse 
vakken 

YH September tot 
herfstvakantie 

Week 46 Indien nodig verlenging 
verplichting 

H5 11 natuurkunde 1 
lesuu
r p.w. 
klein
e 
groep  

Herfstvakantie 
tot kerst-
vakantie 

Week 2  Indien nodig vervolg of 
via regulier YH  

H5 22 scheikunde 1 
lesuu
r p.w. 
klein
e 
groep 

Herfstvakantie 
tot kerst-
vakantie 

Week 2 Indien nodig vervolg of 
via regulier YH 

MH 2 12 wiskunde 2 
lesur
en p. 
w.  

Herfstvakantie 
tot 
kerstvakantie 

Week 41 Indien nodig vervolgen 
met 1 lesuur p.w.  

M4 & 
H5  

34 diverse 
vakken 

32 
uur 

Herfstvakantie Week 44 Via regulier YH 
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Waarborging Schoolexamen en Centraal Examen 
 
Op De Blesewic is de eindexamensecretaris belast met het monitoren en borgen van het 
schoolexamen en het centraal examen. Hij maakt hierbij gebruik van de protocollen van de 
VO-raad, eindexamenregelingen en ondersteuning van het Onderwijsplein van Melanchthon 
voor juridische- en onderwijskundige vraagstukken. 
 
De sectieleiders leggen tweemaal per jaar (november & maart) verantwoording af bij de 
vestigingsdirecteur en afdelingshoofd bovenbouw op het gebied van SE-cijfers, CE-cijfers, 
volledigheid Schoolexamendossier, aanpak achterstanden, doorlopende leerlijn en 
haalbaarheid van de studiewijzer en PT(A)’s. Het vakwerkplan en PT(A)’s dienen hierbij als 
bespreekdocument. 
 
De examensecretaris heeft overleg en krijgt ondersteuning van de examensecretarissen van 
de andere Melanchthon vestigingen voor het waarborgen van de kwaliteit. 
 
De examensecretaris monitort het gehele schooljaar de PTA's van alle vakken. Hij spreekt 
collega's aan die niet op het aangegeven tijdstip/in de aangegeven periode de 
toetsen/opdrachten hebben ingevoerd in het Schoolexamen dossier. 
 
In het kader van Corona is secties gevraagd kritisch te kijken naar het PTA om te zien of 
afschalen tot de kern mogelijk is waarbij het behalen van de eindtermen tijdens zowel fysiek, 
hybride en online onderwijs haalbaar is.  Een aantal secties heeft dit in gedaan en het PTA 
aangepast. Een aantal secties heeft beschreven welke aanpassing nodig is op het moment 
dat er geschakeld wordt naar online onderwijs. Deze aanpassingen worden meegenomen in 
het tweejaarlijkse verantwoordingsgesprek tussen sectievoorzitter en 
vestigingsdirecteur/afdelingshoofd. 
 
Bij een rooster waarbij volledig online wordt les gegeven zullen de secties, samen met de 
examencommissie het PTA aanpassen. Theoretische toetsen zullen worden aangeboden in 
een andere vorm waarbij toepassen en reflecteren een belangrijk onderdeel zijn van 
vervangende toets/opdracht. Ook deze toetsen/opdrachten worden gecheckt door een 
andere docent (in de sectie). 
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Sociaal welbevinden 
 
Binnen het onderwijsconcept You We World op De Blesewic neemt het sociaal welbevinden 
van medewerkers en leerlingen een belangrijke plaats in. Coaching is hierin de belangrijkste 
pijler. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen positief te benaderen om hen te 
motiveren schoolwerk te maken. 
 
Naast de individuele coachgesprekken die plaatsvinden zijn de klassikale coachuren het 
moment om het sociaal-emotionele welbevinden van leerlingen te monitoren. Welke vorm 
ons onderwijs ook krijgt in schooljaar 2020-2021 coaching zal te allen tijde worden 
geroosterd om het contact met leerlingen en hun sociaal welbevinden te monitoren.  
 
De coach is de verbindende factor tussen leerling, vakdocent en ouder om signalen te delen 
en daarop acties uit te zetten. Dit wordt gedaan tijdens de geplande momenten zoals 
leerlingbesprekingen, Your Coach uren en WE-talks maar wordt indien nodig ook persoonlijk 
gedaan in de vorm van telefonisch of mailcontact.  
 
Leerlingen 
We geloven erin dat school een ontmoetingsplek is voor leerlingen. Zij doen hier sociale 
contacten op, maken plezier en ontdekken en leren van elkaar. We vinden het daarom 
belangrijk zo lang mogelijk fysiek onderwijs te bieden en bij voorkeur zonder de 
belemmerende 1,5 meter afstand (zolang de geldende landelijke maatregelen dit toelaten).  
 

We kiezen er daarom bewust voor om vakken die het contact tussen leerlingen en hun 
sociaal welbevinden stimuleren zo lang mogelijk op het rooster te houden. Vakken als 
drama, bewegingsonderwijs en levensbeschouwing kunnen leerlingen helpen om te gaan 
met de huidige moeilijke omstandigheden waarin zij leven.  
 
Naast de reguliere leerlingtevredenheidsenquête in februari 2021 intensiveren we het 
contact met de nieuwe leerlingenraad. Zij hebben een belangrijke signaalfunctie. Daarnaast 
zijn we voornemens om een enquête over het welbevinden bij de leerlingen af te nemen (vb. 
SAQI) om feedback te krijgen op onze acties en aanpak. Deze vragenlijst bespreken we en 
nemen we op gezette tijden af bij de leerlingen in het Your Coach uur voor goed zicht op de 
ontwikkeling van het onderwijsproces.  
 

 

Doel Actie Monitoren 
resultaat 

Voortgang en 
vervolg 

Verantwoorde
lijke 

Zicht op sociaal 
welbevinden 

Your coach- 
structurele 
coachgesprekk
en (1x per 2-3 
weken OB en 
1x p 4-6 weken 
BB)  
 
WE-talks 

Gehele jaar 
 
 
 
 
 
 
 
3x per jaar 

- verslaglegging SOM 
- acties uitzetten  
   indien nodig 

Coach, lln 
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Zicht op sociaal 
welbevinden 

Gesprekken 
leerlingenraad 
1x per 4 weken 

november-
juli 

- signaalfunctie 
- acties uitzetten 
  waar nodig 

VMT, 
leerlingenraad 

Zicht op sociaal 
welbevinden 

Gesprekken 
ouderraad 1x 
per 4 weken 

September 
– juli 

- signaalfunctie 
- acties uitzetten 
  waar nodig 

VD, adjunct, 
ouderraad 

 
Sociaal welbevinden heeft ook betrekking op veiligheid van onze lessen en het gebouw. Dit is 
terug te vinden in: 
 

- Basic en Expert Skills – vijfweekse vaardighedentraining in klas 1 en 2 (omgaan met 

social media, je staande houden in de (digitale) wereld van nu, kritisch denken, 

filosofie en maatschappelijke doelen) 

- Stickers op de vloeren en deuren, in de aula, lesruimtes, gangen i.v.m. 1,5 meter 

- Handenontsmettingsmiddel, papieren doeken, vuilnisbakken in alle ruimtes 

- Ontsmettingsspray en ontsmettingsdoekjes, voor tafels na gebruik in alle ruimtes 

- Mondkapjes (zelf verzorgen) verplicht in aula, gangen, trappen (inclusief voorlichting,  

  posters (bijlage 4), flyers en ontvangst voordeur) 

- Grootte van de klassen worden aangepast indien dit noodzakelijk is.  

- Ventilatie in lokalen conform wettelijke regelgeving omtrent ventilatie 

- Docenten hebben een vast lokaal waardoor alleen leerlingen tijdens leswisselingen 

door het gebouw bewegen 

- Extra schoonmaakdiensten door Asito 
- Toezicht in de ‘publieke’ ruimtes 

 
Medewerkers 
Het VMT heeft nauw contact met alle medewerkers. Er vinden structurele gesprekken plaats 
in de vorm van bilateralen, er is geregeld teamoverleg en sectieoverleg en communicatie 
vindt plaats via het Weekjournaal. We betrekken de PMR structureel één keer per maand bij 
de visie en het plan van aanpak op school. In deze periode intensiveren we dit overleg naar 
gelang de situatie (in de praktijk 1x per twee weken). Bij een volledige sluiting zal opnieuw 
worden overgegaan tot een wekelijks teamoverleg. 
  
Alle medewerkers kunnen in gesprek met onze vertrouwenspersoon, Karin Boerefijn. 
Daarnaast biedt het VMT maatwerk aan de collega’s op het gebied van roosters, werktijden 
en hulpmiddelen. 
Sociaal welbevinden heeft ook betrekking op veiligheid in ons gebouw. We geven dit vorm 
door: 

- Mondkapjes (zelf verzorgen) verplicht in aula, gangen, trappen (inclusief voorlichting, 

posters (bijlage 4), flyers en ontvangst voordeur) 

- Grootte van de klassen worden aangepast indien dit nodig (en mogelijk) is.  

- Gescheiden leswisselingen van docenten en leerlingen. 

- Extra schoonmaakdiensten door Asito. 

- Spatschermen in de lesruimtes  

- Ventilatie: deuren en ramen open en het ventilatiesysteem voldoet aan de eisen. 



 

25 
 

- Leerlingvrije zones in alle lokalen en leerlingvrije routes in de school 

-  Stickers op de vloeren en deuren, in de aula, lesruimtes, gangen i.v.m. 1,5 meter 

- Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelen 

- Handenontsmettingsmiddel, papieren doeken, vuilnisbakken in alle ruimtes 

- Ontsmettingsspray en ontsmettingsdoekjes, voor tafels na gebruik in alle ruimtes 

Het welbevinden van de medewerkers wordt door het VMT in de gaten gehouden via de 
‘bilateralen’ die de afdelingshoofden en directie regelmatig hebben met de teamleden. 
Regelmatig peilt het VMT ook het welbevinden van de medewerkers met behulp van een 
enquête. De uitkomsten worden met het team gedeeld.  
 
De school maakt gebruik van de protocollen en richtlijnen van de VO-Raad. Er is onderscheid 
gemaakt tussen medewerkers en leerlingen. Vanuit Melanchthon is er een samenvatting 
gemaakt voor medewerkers en leerlingen, zie bijlage 2. 
 
Natuurlijk willen we allemaal op school zijn! Lukt dit niet in verband met klachten of ziekte, 
gebruik dan het stappenplan (zie bijlage 3) om te bepalen wanneer naar school komen weer 
mogelijk is.  
 

Doel Actie Monitoren 
resultaat 

Voortgang en 
vervolg 

Verantwoorde
lijke 

Zicht op sociaal 
welbevinden 

Bilateralen 
VMT - 
medewerkers 
1x per 2-3 
weken  

Gehele jaar borging in  
gesprekscyclus 

VMT, 
medewerkers 

Zicht op sociaal 
welbevinden 

Gesprekken 
PMR 1x 2 
weken 
update/1x per 
maand 
voorbereiding 
MR 

Gehele jaar - signaalfunctie 
- acties uitzetten  
  waar nodig 

VMT, PMR 

Zicht op sociaal 
welbevinden 

Afname 
enquêtes 

September, 
december, 
maart, juni 

- duiden input 
- vervolggesprekken 
- acties uitzetten  
  waar nodig 

VMT 
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Communicatie 
 
 

Externe communicatie 
 
Het VMT is verantwoordelijk voor de communicatie naar leerlingen en ouders.  
 
Iedere twee weken verschijnt een nieuwsbrief met belangrijke onderwijskundige- en 
organisatorische zaken met dit jaar een terugkerende Corona update. Deze wordt via 
Somtoday per mail verzonden. Daarnaast verschijnen er aparte brieven over belangrijke 
thema’s. Bij een Corona besmetting van een leerling of medewerker worden personen die 
risico hebben gelopen middels een brief geïnformeerd met adviezen na overleg met de GGD.  
 
Naast Somtoday, het contact met de coach en de mail zijn de website en telefoon 
ondersteunende kanalen om ouders en leerlingen te voorzien van informatie.  
 
We vragen en verwachten van leerlingen en ouders verantwoordelijkheid om informatie tot 
zich te nemen en zich aan de gemaakte afspraken te houden. Denk hierbij aan de regels 
rondom het volgen van les op afstand, het volgen van SOM, het hanteren van de 1,5 meter 
maatregel en het dragen van een mondkapje.  
 
We koppelen aan ouders/verzorgers ook terug: 

- Aanpassingen van het PTA; de inspectie, de leerlingen en ouders houden we op 

de hoogte met Somtoday. De nieuwe update van het PTA wordt opnieuw 

gepubliceerd op de website (examensecretaris). 

- De resultaten van afgenomen enquêtes. 

- Aanpassingen in kwantiteit van de lessen als de vorm van ons onderwijsaanbod 

noodgedwongen verandert (vestigingsdirecteur). 

- Zorg om ontwikkeling en vervolgactie (via docent/coach bij individu of 

afdelingshoofd bij klas – of leerlaag) 

 
Op De Blesewic hebben alle leerlingen een persoonlijke coach. Deze coach is het eerste 
aanspreekpunt voor zowel leerling als ouder.  Met een aantal coachuren in de week, een 
startgesprek en drie WE-talks (beiden zijn gesprekken tussen leerling, ouder en coach) per 
jaar is er structureel persoonlijk contact om informatie te delen. Daar waar nodig is vaker 
contact tussen coach, leerling en ouder mogelijk.  
 
In het leerlingvolgsysteem vindt verslaglegging van de coachgesprekken en WE-talks plaats. 
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We communiceren daarnaast met onze leerlingen en 
ouders via het leerlingvolgsysteem, Somtoday. Door de 
insteek op maatwerk is SOM leidend in de organisatie van 
ons onderwijs. Het volgende is in Som te vinden: 

 het lesrooster met dagelijkse roosterwijzigingen 
en lesinhoud om 7.30 uur 

 het (t)huiswerk  

 bij het (t)huiswerk een specificatie van wat er van 
leerlingen in de les en op afstand wordt verwacht 

 de resultaten van formatieve meetmomenten 

 de resultaten van summatieve meetmomenten 

 de absentie 
 

 
 
 
 
 
 
 

Doel Actie Monitoren 
resultaat 

Voortgang en 
vervolg 

Verantwoorde
lijke 

Informeren Nieuwsbrief 
 
 
Brieven 

1x per 2 
weken 
 
Waar nodig 
 

Afspraken en acties 
nakomen 

VD  
 
 
AH 

Informeren over 
huiswerk, 
ontwikkeling en 
resultaat 

Somtoday Doorlopend 
en einde 
iedere 
periode 

Monitoren 
afspraken en 
bijsturen waar nodig 

VMT 

 
 
 
De VD is verantwoordelijk voor de externe communicatie naar Algemene Directie, MR, PMR, 
ouderraad, gemeente, VO-scholen en het PO.  
 

Doel Actie Monitoren 
resultaat 

Voortgang en 
vervolg 

Verantwoorde
lijke 

Ophalen, delen 
en 
verantwoorden 
AD 

- MT-overleg  
  (wekelijks) 
 
- bilateraal 
- clustergesprek 
- begrotings- 
  gesprek 

Gehele jaar 
op 
structurele 
basis van 
gespreks-
cyclus 
 
 

Ophalen, delen 
verantwoorden, 
bijstellen 

VD  
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Ophalen, delen 
verantwoorden 
PMR/MR 

Gesprekken 
PMR 1x 2 weken 
update/1x per 
maand 
voorbereiding 
MR 

Gehele jaar Ophalen, delen 
verantwoorden 

VMT, PMR, 
MR 

Ophalen, delen, 
verantwoorden 
ouderraad 

Gesprekken 
ouderraad 1x 
per 4 weken 

September 
– juli 

Ophalen, delen en 
vervolgacties 

VD, adjunct, 
ouderraad 

Ophalen, delen, 
afspraken 

Bezoeken PO 
(op afspraak) 
doorspreken lln 
BOVO- overleg 

Oktober – 
maart 
Sept-juni 
(3x) 

Ophalen, delen en 
vervolgacties 

Adjunct 
onderwijs, AH 
brugklas 

 
 
 

Interne communicatie 
Communicatie met medewerkers vindt op verschillende niveaus plaats. Schoolbreed 
communiceren we intern d.m.v. een Weekjournaal (eens per 2 weken), mail, gedeelde 
mappen in Teams en PPV’s. Waar nodig worden ingelaste bijeenkomsten gepland.  
 
Daarnaast maken alle medewerkers onderdeel uit van een team en hebben daarbinnen 
geregeld overleg. Er is teamoverleg, coachoverleg en iedere medewerker heeft gesprekken 
(met lesbezoek voor docenten) in het kader van de gesprekscyclus.  
 
Er is een ouder- en leerlingenraad die betrokken wordt bij de maatregelen en uitvoering van 
plannen. Zij hebben o.a. input geleverd voor dit plan.  
 

Doel Actie Monitoren 
resultaat 

Voortgang en 
vervolg 

Verantwoorde
lijke 

Delen, ophalen 
en informeren 

Weekjournaal 
 
 
Brieven 

1x per 2 weken 
 
Waar nodig 
 

Afspraken en 
acties monitoren, 
opschalen 
informatie indien 
nodig 

VD  
 
 

Delen, ophalen 
en informeren 

PPV 
 
 
 

1x per periode 
 
Bij afstands-
onderwijs 
intensiveren 
naar 1x per 
week digitaal 
 
 
 

Ophalen, 
afspraken en 
acties monitoren 
en bijsturen waar 
nodig 

VMT 
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Delen, ophalen, 
informeren en 
besluiten 

Teamvergaderi
ngen 

1x per periode 
 
Bij afstands-
onderwijs 
intensiveren 

Ophalen, 
afspraken en 
acties monitoren 
en bijsturen waar 
nodig 

AH 

Delen, ophalen, 
informeren en 
besluiten 

Sectieleidersve
rgaderingen 

1x per periode 
 
 

Ophalen, 
afspraken en 
acties monitoren 
en bijsturen waar 
nodig 
 
Intensivering 
vanaf november 
2020 

VMT, 
sectieleiders 

Delen, ophalen 
en informeren 

Coachoverleg 1x per 2 weken Afspraken en 
acties monitoren 
en bijsturen 

AH, coach 
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Bijlage 1 Huisregels praktijkvakken voorbeeld science 
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Bijlage 2 Anderhalve Meter Onderwijs 
 
School-check 
 Check of je naar school mag komen, zie stappenplan bijlage III. 

 We houden 1,5 meter afstand tussen medewerkers en leerlingen. 

 Was/ontsmet je handen vaak, in ieder geval bij binnenkomst van de school en het lokaal. 

 Geen handen schudden. 

 Hoesten en niezen in je elleboog. 

 Probeer van je gezicht af te blijven. 

 Dringend verzoek: gebruik een mondkapje in de aula, gangen en trappenhuizen (dus onder 

andere ook bij leswisselingen).  

Les-check vooraf 
 We zorgen ervoor dat de Teamsvergadering beschikbaar is. 

 De studiewijzer met werk te vinden is in Somtoday. 

Bij aankomst op school 
 Reinig je je handen met desinfecterende gel. 

 Gebruik je een mondkapje in de aula, gangen en trappen. 

Bij binnenkomst in het lokaal 
 Checken we of papieren zakdoekjes en desinfecterende gel/spray aanwezig zijn. Is dit niet 

het geval, dan wordt dit direct doorgegeven aan de conciërge.  

 Checken we of een prullenbak aanwezig is. Is er geen prullenbak aanwezig, dan wordt dit 

direct doorgegeven aan de conciërge. 

 Reinig je je handen met de desinfecterende gel. 

 Zetten we ramen en deuren open. 

 Begroeten we elkaar, zonder aanraken. 

Tijdens de les 
 Nemen leerlingen deel aan de geplande vergadering van de docent. 

 Zijn de ramen en deuren open. 

 Geeft de docent zoveel mogelijk achter het spatscherm les (m.u.v. praktijklokalen). 

 Respecteren we de 1,5 meter tussen leerlingen en docenten. 

 Maakt de docent de oppervlaktes/leermiddelen schoon die hij/zij heeft aangeraakt. 

 Zijn docenten en leerlingen Goals!  

 Is het gebruik van mondkapjes toegestaan. 

Einde van de les 
 Zijn er leerlingen die de les vanaf thuis volgen? Vergeet niet afscheid van ze te nemen. 

Misschien zijn er nog wat vragen in de chat? 

 Reinig je bureau en wat je verder hebt aangeraakt. 

 De docent verlaat een aantal minuten eerder de fysieke les om naar het volgende lokaal te 

gaan. 
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Bijlage 3 Poster: mag ik weer naar school? 
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Bijlage 4 Instructie mondkapje 
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