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Inleiding
In dit document beschrijven we hoe het onderwijs op Melanchthon Wilgenplaslaan is ingericht in
schooljaar 2020-2021. Dit is beschreven aan de hand van de vijf piketpalen die hieronder zijn
opgesomd.
1.
2.
3.
4.
5.

Kwaliteit en kwantiteit lessen
Zicht op ontwikkeling en achterstanden
Inlopen en voorkomen achterstanden
Waarborgen SE CE
Sociaal welbevinden

Deze piketpalen overlappen elkaar en komen terug in het gehele document.
Verder staan de drie verschillende vormen van onderwijs beschreven:
1. Volledig op school
2. Gedeeltelijk op school en gedeeltelijk online lessen
3. Volledig online lessen
De keuze voor welke vorm er wordt aangeboden op de Wilgenplaslaan wordt gebaseerd op een
proces van monitoring waarbij de schoolleiding, de algemene directie, het bestuur, de GGD en de
veiligheidsregio in gesprek zijn met elkaar en de veiligheid van leerlingen en medewerkers afweegt.
Het plan van aanpak is tot stand gekomen in samenwerking met de medewerkers, de leerlingenraad,
de oudercommissie, algemene directie, het VMT en de MR.

Het plan van aanpak wordt op 19 november en op 17 december geëvalueerd met het VMT en het
team. In de periode tot en met de kerstvakantie wordt de leerlingenraad en de ouderraad om
feedback gevraagd.
Het VMT geeft op 20 november en op 18 december een terugkoppeling naar de ouders en leerlingen
m.b.t. de kwaliteit en kwantiteit van de lessen, trend(s) in cijfers en de voorgang van de PT(A)’s.
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Visie
Melanchthon Wilgenplaslaan is een Rotterdamse VMBO school die leerlingen op maat bedient en
gewoon goed onderwijs geeft.
In vier jaar tijd Ontdekken de leerlingen samen met hun ouders, klasgenoten, mentoren en alle
docenten hun eigen route naar succes. De leerlingen Ontwikkelen zich op een toekomstig leven als
werknemer, ondernemer en burger in Rotterdam. Dat doen de leerlingen in een fijn modern gebouw
waar een veilige sfeer heerst en ze iedere dag hun mentoren, docenten en
vrienden/vriendinnen Ontmoeten. Naast alle lessen, toetsen en gesprekken zijn er voldoende
mogelijkheden in de school om te Ontspannen en plezier te hebben.
Melanchthon Wilgenplaslaan is een school waar leerlingen gezien worden, zich thuis voelen en er toe
doen. Leerlingen behalen na vier jaar een mooi diploma én ontwikkelen zich op gebied van
persoonsvorming. Op Melanchthon Wilgenplaslaan leer je voor het leven!
Elke MWL-leerling na afronding van de schoolloopbaan op zijn of haar niveau:
-

heeft een persoonlijk toekomstperspectief
kan een onafhankelijk oordeel vormen
heeft lerend vermogen en kan reflecteren op het eigen leerproces
heeft zich creatief en inventief ontwikkeld
kan probleemoplossend denken/handelen en is zelfredzaam
is communicatief en sociaal vaardig vanuit een levensbeschouwelijke achtergrond en
beschikt over maatschappij- en normbesef

De leerlingen en medewerkers zorgen er samen voor dat de school een plek is waar alle leerlingen
kunnen leren, zich veilig voelen en tot bloei kunnen komen. Het uitgangspunt hiervoor zijn de
gezamenlijke waarden en het toepassen van het gedrag dat bij deze waarden hoort. Voor
Melanchthon Wilgenplaslaan betekent dit dat er wordt uitgaan van de kernwaarden:
Vriendelijkheid
Veiligheid
Verantwoordelijkheid
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Organisatie
Dit schooljaar vraagt om uitzonderlijke aanpak. Door Corona vraagt het organiseren van het
onderwijs om maatwerk. Hieronder zijn de verschillende vormen waarin Wilgenplaslaan onderwijs
aanbiedt tijdens schooljaar 2020/2021. In overleg tussen VMT en AD zal gewisseld worden tussen de
verschillende vormen. Het streven is om één van de vormen voor langere tijd in te plannen, zodat
collega’s, leerlingen en ouders hier op kunnen anticiperen.

Volledig op school / offline onderwijs
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.

Gedeeltelijk op school en gedeeltelijk online lessen
Alle leerlingen volgen een volledig rooster. Eén helft van de klas doet dit thuis en de andere helft op
school. De klas is door de mentor in twee groepen verdeeld. Groep A volgt in week 1 op maandag,
woensdag en vrijdag les op school, groep B op dinsdag en donderdag. 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 de studiewijzer van SOMtoday staat
aangegeven.
WEEK 1
Op school
Online thuis
WEEK 2
Op school
Online thuis

Maandag
Groep A
Groep B

Dinsdag
Groep B
Groep A

Woensdag
Groep A
Groep B

Donderdag
Groep B
Groep A

Vrijdag
Groep A
Groep B

Groep B
Groep A

Groep A
Groep B

Groep B
Groep A

Groep A
Groep B

Groep B
Groep A

Volledig thuis / online onderwijs
Alle leerlingen volgen hun (volledige) rooster vanuit huis online via Microsoft Teams. Wanneer de
leerling thuis online werkt aan zijn/haar lessen, neemt 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 de studiewijzer van
SOMtoday staat aangegeven.

Mocht er een online les niet door gaan, dan zal de desbetreffende docent dit in Teams aangeven.
Natuurlijk kan de leerling in Somtoday de studiewijzer gebruiken om verder te werken.
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Communicatie
De berichtgeving naar ouders en leerlingen loopt via SOMtoday. De website van MWL, de email,
Microsoft Teams en telefoon zijn ondersteunende en aanvullende kanalen om te voorzien in de
berichtgeving. De mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor de ouders en de leerlingen.
Bijzondere data (de jaaragenda) staan op de website vermeld.
Natuurlijk hebben de mentoren regelmatig persoonlijk contact met de ouders.
De interne communicatie verloopt via teamoverleg, algemene personeelsvergadering Microsoft
Teams, email en telefoon. Het VMT communiceert met het team over de stand van zaken, door
onder andere wekelijks een korte APV te houden.
De leerlingenraad en de oudergeleding zijn betrokken bij de maatregelen en uitvoering van ons plan
van aanpak. Zij hebben meegewerkt en meegedacht met dit plan van aanpak.
We verwachten dat leerlingen en ouders de verantwoordelijkheid nemen om de communicatie
tijdens de online lessen te ondersteunen met videobeeld. Wij vragen dan ook om de camera aan te
zetten. Zichtbaarheid en een pro-actieve houding in de online lessen vergroot de verbinding tussen
de leerling en de docent.
De beschikbaar gestelde devices door school dienen alleen thuis gebruikt te worden voor de onlinelessen.
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 de SAQI (afdelingshoofd).
Aanpassingen in kwantiteit van de lessen als de vorm van ons onderwijsaanbod
verandert (vestigingsdirecteur).
Achterstanden bij vakken wordt (wekelijks, mentor/docent)
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Zicht op ontwikkeling
Inzicht op achterstanden
Begin schooljaar brengen de mentoren, teamleiders en het ondersteuningsteam de achterstanden
van de leerlingen in kaart en wordt besproken welk ondersteuningstraject de leerling nodig heeft om
achterstanden in te lopen en/of te voorkomen. De nodige informatie omtrent achterstanden van
leerlingen wordt verzameld vanuit het OKR – communicatie met basisscholen – drempelonderzoek
bij alle eerstejaars begin schooljaar - cijferresultaten voorgaande jaren, verslagen
overgangsvergaderingen. Bij het verwerven van dit inzicht is de mentor de ‘spin in het web’. Hij heeft
dagelijks/wekelijks contact met zijn/haar mentorleerlingen.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP-light)
Begin schooljaar stellen de leerlingen onder begeleiding van de mentor hun ontwikkelingsplan (OPPlight) op. Leerlingen krijgen tijdens de mentorles een lesje/uitleg over het ontwikkelingsplan. Hierin
wordt beschreven welk(e) doel(en) de leerling heeft voor dit schooljaar, wat is er nodig om zijn
doel(en) te behalen en wie erbij betrokken moet worden.
Leerlingen nemen hun plan mee naar huis zodat ouders/verzorgers hieraan hun bijdrage kunnen
leveren. Om de voortgang te waarborgen is in dit plan ook ruimte voor input van ouders, begeleiders
en/of externen. Na circa acht weken wordt het OPP-light bijgesteld, in overleg met mentor en
leerling. Bij sommige leerlingen is een persoonlijk gesprek met ouders en leerling gewenst.
Wanneer het team duidelijk in kaart heeft welke ondersteuningsbehoefte een leerling nodig heeft
om het schooljaar succesvol te doorlopen wordt de leerling aangemeld voor een
ondersteuning/training. Extra ondersteuningsmogelijkheden die wij bieden:

Het ondersteuningsteam
Binnen de school werken mentoren en vakdocenten nauw samen met het ondersteuningsteam. Tot
dit team behoort de ondersteuningscoördinator, een schoolpsycholoog, een schoolmaatschappelijk
werker, een schoolloopbaancoach en een medewerker ouderbetrokkenheid. Het
ondersteuningsteam werkt samen met externen:
CJG jeugdverpleegkundige, wijkagent, consulent Koers-VO en de leerplichtambtenaar.
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Individueel en verlengde instructie
Op Melanchthon Wilgenplaslaan wordt na klassikale uitleg ruimte gemaakt voor individuele
instructie. Leerlingen die de lesstof nog niet begrijpen, krijgen tijdens de les een verlengde instructie
en mogen na schooltijd de docent benaderen voor extra ondersteuning. Vakgroepen hebben zicht op
de ontwikkelruimte van de individuele leerling en monitoren dit naar de mentor/begeleiders van de
leerling.

Remedial Teaching
Onze remedial teacher wordt op de hoogte gebracht door de mentor/teamleider/vakdocent
wanneer een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning buiten de les. Deze begeleidt de
leerling (individueel of in kleine groepjes) en bespreekt de ontwikkeling van de leerling met de
mentor/begeleiders en ouders. RT-uren staan standaard in het rooster en worden zowel fysiek als
online verzorgd.

Flexuur
Leerlingen die dreigen uit te vallen of achterstanden hebben bij de exacte vakken worden individueel
of in kleine groepjes wekelijks ondersteunt door vakdocenten die op de hoogte zijn van
vakinhoudelijke eisen. Dit wordt standaard in het rooster gepland en is dan ook verplicht. Deze
flexuren kunnen ook online door de docenten verzorgd worden. Vakdocenten werken nauw samen
en hebben maandelijks overleg met elkaar waarbij de achterstanden van de leerlingen een
agendaput is.

Eureka Teachings
Leerlingen die moeite hebben met het maken/leren van hun huiswerk of het plannen daarvan
worden aangemeld bij Eureka Teachings (huiswerkbegeleiding door een externe partij). De
begeleiding en ondersteuning van Eureka Teachings kan zowel fysiek als online gegeven worden.
Wekelijks krijgen de mentoren en teamleiders per leerling een update van de voortgang van deze
begeleiding. Deze groep leerlingen volgt dit traject bekostigd vanuit de subsidie IOP.

Vaksectie
De vaksecties hebben zicht op de ontwikkeling van de leerling, zodat onderwijs op maat verzorgd kan
worden. Vanuit SOMtoday en Cumlaude worden leerlinggegevens geanalyseerd en wordt bepaald
met de vaksectie op welke manier de leerling het beste begeleid kan worden. Dit kan in de les, met
Remedial Teaching, flexuren, Eureka Teachings of op andere passende manier. In het vakwerkplan
van iedere sectie staat hoe de achterstanden in kaart worden gebracht bij klassen/leerlingen.

8

Teamoverleg
Met regelmaat vindt een 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.

Mentor – teamleider
In de bilaterale overleggen tussen mentoren en teamleiders 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:




Cijfers en cognitieve ontwikkeling
Thuissituatie
Aanwezigheid en te laat komen in de lessen

Kwetsbare leerlingen
De kwetsbare leerlingen worden in kaart gebracht door de mentoren en vakdocenten. Een kwetsbare
leerling is een leerling die uitvalt op één of meer van onderstaande punten. In Teams wordt het
bestand bijgewerkt waar inzichtelijk wordt gemaakt welke leerlingen hiertoe behoren. Iedere docent
heeft toegang tot dit bestand.
Vakdocenten, mentoren, OOP-ers, OT en teamleiders houden dagelijks contact met elkaar over de
stand van zaken.









Aanwezigheid in de lessen (op school en online): SOMtoday en Teams
Actie: Traject: Vakdocent - mentor - teamleider in samenwerking met
OT/leerplicht/SVK/Wijkteam/jongerenwerkers
Tegenvallende/zorgwekkende cijfers
Actie: Traject: Vakdocent - mentor – teamleider – flexuur/Eureka
Geen mogelijkheid tot online werken (bezit laptop/toegang tot internet)
Actie: Traject: Mentor – teamleider - ICT
o School zorgt indien nodig voor laptop
o ICT zorgt indien nodig voor toegang tot internet
Thuissituatie: veiligheid, beschikbare/fijne werkruimte
Actie: Traject: Mentor – teamleider – OT
Bereikbaarheid van de ouders: zijn ouders telefonisch bereikbaar?
Actie: Traject: Mentor – OOP/OT – Teamleider - Leerplicht
Fysieke redenen waardoor lessen niet gevolgd kunnen worden (ziek)
Actie: Traject: mentor – Teamleider met evt. OT; maatwerk
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Sociaal welbevinden
We beschrijven hieronder op welke manier Melanchthon Wilgenplaslaan het sociaal welbevinden
van medewerkers en leerlingen inzichtelijk maakt en indien nodig hier actie op zet.
Op de Wilgenplaslaan geloven we in SchoolWide Positive Behavior Support, oftewel Goals. SWPBS is
een schoolbrede aanpak gericht op het bevorderen van positief gedrag binnen en buiten de school
voor leerlingen, medewerkers en ouders. Positief benaderen van de leerlingen helpt hen in de
motivatie om schoolwerk/thuiswerk te maken.
Daarnaast zijn de mentorlessen uitermate geschikt om de vinger aan de pols te houden voor het
peilen van het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen. Deze lessen zullen in het reguliere
rooster (online of offline) te vinden zijn.

Leerlingen
Leerlingen komen graag op school voor hun sociale contacten (Ontmoeten). Het is een plek waar
leerlingen plezier maken (Ontspannen), netwerken opbouwen (Ontdekken) en leren van elkaar
(Ontwikkelen). Ook buiten school stimuleren we leerlingen contact te leggen met klasgenoten,
rekening houdend met de geldende richtlijnen van de RIVM.
Wij begeleiden vanuit de waarden Veiligheid, Vriendelijkheid en Verantwoordelijkheid de manier
waarop we met elkaar willen omgaan. Goals is onze schoolbrede ondersteuning om leerlingen
positief te benaderen met de hiervoor genoemde waarden.
Bewegingsonderwijs is voor de Wilgenplaslaan een belangrijk onderdeel in het leven van onze
leerlingen. De sectie BO stimuleert dan ook bewegen binnen en buiten de school.
In de digitale wereld van leerlingen is ontspanning naast schermtijd een moeilijke balans. Mentoren
gaan regelmatig in gesprek met de leerlingen over schermtijd, ritme, volgen van het rooster en het
nemen van pauzes en werken op een plek waar de leerlingen zich kunnen concentreren.

We nemen een enquête over het welbevinden af bij de leerlingen (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 de mentorles voor goed zicht op de ontwikkeling van het onderwijsproces.
Sociaal welbevinden heeft ook betrekking op veiligheid van onze lessen. We geven dit vorm door:
-

Themaweken Veilig opgroeien en Week van de liefde (social media, multi-culti, LGBTQ)
Veiligheidscoördinator
Rots en Water
STARR training
Mondkapjes (zelf verzorgen) verplicht in aula, gangen, trappen (inclusief voorlichting, posters
(bijlage IV), flyers en ontvangst voordeur)
Grootte van de klassen worden aangepast indien dit nodig is.
Gescheiden leswisselingen van docenten en leerlingen (docenten gaan een aantal minuten
van tevoren naar de volgende lesruimte)
Extra schoonmaakdiensten door Asito
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-

Spatschermen in de lesruimtes
Toezicht in de ‘publieke’ ruimtes
Ventilatie: deuren en ramen open en het ventilatiesysteem voldoet aan de eisen
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

Medewerkers
Het VMT heeft nauw contact met alle medewerkers op de Wilgenplaslaan. Er vindt wekelijks een
update plaats in de aula om het team mee te nemen in de visie en plan van aanpak op school.
Alle medewerkers kunnen in gesprek met onze vertrouwenspersoon, Wilma van Wingerden.
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 IV), flyers en ontvangst voordeur)
Grootte van de klassen worden aangepast indien dit nodig 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.
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 teamleiders regelmatig hebben met de teamleden. Op gezette tijden 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 I.
Natuurlijk willen we allemaal op school zijn! Lukt dit niet in verband met klachten of ziekte, gebruik
dan het stappenplan (zie bijlage III) om te bepalen wanneer naar school komen weer mogelijk is.
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Kwaliteit van de lessen
Op Melanchthon Wilgenplaslaan geven alle docenten les volgens een vast principe; de MWL-les. In
alle lessen zorgen docenten ervoor dat de kernwaarden zijn gewaarborgd en een aantal vaste
onderdelen altijd terugkomen:








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.
De docent start de les met een duidelijk lesdoel en programma op het scherm met behulp
van een diapresentatie, Prowise of Teams.
De docent werkt met meerdere lesonderdelen, geeft korte instructies, geeft complimenten
en geeft daar waar nodig verlengde/herhaalde instructie.
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.

Vanaf het eerste leerjaar ontdekken de leerlingen tijdens de praktijk- en talenturen wat ze leuk
vinden, waar ze goed in zijn en welke vaardigheden ze verder kunnen ontwikkelen. De leerlingen
gaan op zoek naar de route naar hun eigen succes. In deze zoektocht werken de leerlingen
gedurende vier schooljaren aan 26 vaardigheden. Deze vaardigheden hebben hun oorsprong vanuit
de 21st century skills, de competenties van het mbo, de examenprogramma’s en de
loopbaancompetenties (van de VO-raad). In samenwerking met een coach leggen de leerlingen hun
eigen ontwikkeling, bewijslast en hun MySkills vast in een digitaal loopbaandossier (Qompas) dat ze
kunnen meenemen naar bijvoorbeeld het MBO. De leerlingen trainen hun skills, in de les, in de
school, thuis en in de maatschappij.
In de aanpassingen op ons onderwijs per 2020-2021 willen wij - net als in de afgelopen aangepaste
situatie - vooral dicht bij onszelf en onze visie blijven. Waarbij we vooral de ontwikkeling van de
leerling goed blijven volgen binnen onze MySkills. Wij hebben dan ook 6 van de 26 vaardigheden een
prominentere rol gegeven, omdat wij denken dat deze het verschil kunnen maken voor de leerlingen
in de periode met corona. Het betreft (zie bijlage II):
6. Op tijd komen en tijdig afmelden
7. Houden aan afspraken
8. Omgaan met veranderingen
11. Samenwerken en overleggen
17. Aandacht voor hygiëne en veiligheid
18. Aandacht voor mijn werkplek
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Elke vakgroep komt maandelijks bij elkaar. In deze bijeenkomsten worden standaard de cijfers
besproken van de docenten, (parallel)klassen en leerlingen met behulp van SOMtoday en Cumlaude.
Verschillen tussen klassen en docenten worden bespreekbaar gemaakt en eventuele interventies
worden ingezet.
Het vakwerkplan van de vaksecties zijn de kapstok voor de pt(a)'s en studiewijzers.

De vakgroepen bepalen met elkaar hoeveel toetsen/opdrachten er haalbaar zijn voor de leerlingen.
De inhoud en vorm zijn vastgelegd in de pt(a)'s. De vorm kan aangepast worden mocht het aantal
fysieke lessen worden verminderd. Voor examenklassen geldt hetzelfde, maar zal altijd met de
inspectie, schoolleiding, pmr en ouder-/leerlinggeleding van de MR overlegd worden. Schriftelijke
toetsen worden op school afgenomen. Is dit niet mogelijk, dan zal dit via het programma Testcorrect
gaan of SOMtoday met plagiaatcontrole.

13

De flexuren worden gebruikt in de GL-klassen voor leerlingen die een onvoldoende staan voor een
avo-vak.
Als er online lessen worden aangeboden, is er een aanvulling op de bevorderingsnormen zoals deze
vermeld staan in het document ‘IDU Melanchthon Wilgenplaslaan’. Op onderstaande vaardigheden
worden de leerlingen aanvullend beoordeeld:
-Initiatief tonen en proactief zijn: de leerling communiceert tijdig met de docent en denkt mee
-Motivatie voor het werk: de leerling stelt vragen in de lessen en levert het werk in bij de docent
-Op tijd komen en tijdig afmelden: de leerling is op tijd in de online les en meldt zich af bij de docent
-Houden aan afspraken: de leerling houdt zich in de online les aan de afspraken van de docent
-Deze beoordeling wordt meegewogen in de beslissing of een leerling doubleert of wordt bevorderd
naar het volgende leerjaar.
De beschikbaar gestelde devices door school dienen alleen thuis gebruikt te worden voor de onlinelessen.
Stagiaires van de OSR kunnen worden ingezet voor extra ondersteuning van docenten.
De leerlingen hebben via Somtoday een goed beeld wat van hen verwacht wordt in elke les. De
studiewijzers van alle vakken staan in Somtoday. De leerlingen/ouders hebben zo zicht op de
onderwijsvoortgang (via de portal of de app). Docenten geven met de studiewijzers een stip op de
horizon: wat moet ik wanneer gedaan / onder de knie hebben?
De teamleiders bezoeken (fysiek of online) meerdere keren per jaar de lessen van de docenten. De
kwaliteit van deze lessen wordt door de teamleiders in kaart gebracht via DOT. Dit is een, door de
inspectie erkend, digitaal observatieformulier. De teamleiders bespreken de uitkomsten van de
lesbezoeken met de bezochte docenten.
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Kwantiteit van de lessen
De lessen van de Wilgenplaslaan 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.
Drie onderwijsassistenten worden vrijgemaakt om lessen op school mogelijk te maken van docenten
die vanuit huis lesgeven. Lessen die in kleinere groepen plaatsvinden zullen bij afwezigheid van
docenten worden overgenomen door in eerste instantie vakdocenten en in tweede instantie door
vier onderwijsassistenten (het Time-Out lokaal wordt dan opgeheven waardoor een vierde OOP-er
beschikbaar is).
Bewegingsonderwijs en culturele vorming zijn een belangrijk onderdeel op de Wilgenplaslaan. Bij
afwezigheid van veel docenten kunnen we de keuze maken om de lesuren van deze vakken in dit
gebied te gebruiken voor Nederlands, Engels of wiskunde.
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 de OOP-ers.
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Waarborging Schoolexamen en Centraal Examen
De Wilgenplaslaan heeft ondersteuning van het Onderwijsplein van Melanchthon voor juridische- en
onderwijskundige vraagstukken. Daarnaast gebruikt de examensecretaris de protocollen van de VOraad om de kwaliteit te waarborgen van de schoolexamens.
De LOB-eindtermen die behoren bij kern C van de beroepsgerichte vakken zullen onder andere vorm
krijgen bij de MySkills gesprekken, bij het trainen van vaardigheden binnen en buiten school, bij
meeloopdagen op het MBO, via opdrachten in Qompas en bij het traject richting inschrijving MBO.
De stage voor leerjaar vier vervalt dit schooljaar.
De sectiehoofden leggen tweemaal per jaar 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 archivaris van het SE 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 heeft
ingevoerd in het SchoolExamendossier.
In de situatie waarbij gedeeltelijk op school en gedeeltelijk online lessen worden aangeboden, zullen
de schriftelijke toetsen worden afgenomen op school in twee versies, voor groep A en groep B. De
toetsen wordt gecheckt op kwaliteit door een andere docent (in de sectie).
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).
Secties die het PTA aanpassen, leveren dit in november in bij de examencommissie. Deze
aanpassingen worden meegenomen in het tweejaarlijkse verantwoordingsgesprek tussen
sectievoorzitter en vestigingsdirecteur/afdelingshoofd.
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Bijlage 1 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 II Back2school MySkills poster
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Bijlage III Poster: mag ik weer naar school?
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Bijlage IV
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