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Voorwoord 

 
Als nieuwe directeur-bestuurder van Panta Rhei koos ik er bewust voor leerlingen, ouders 

en medewerkers samen met elkaar in gesprek te laten gaan over de toekomst van Panta 

Rhei.  

We hebben bijeenkomsten georganiseerd waarin gevraagd werd naar de kracht van 

Panta Rhei. Deze bijeenkomsten zorgden voor energie. Het is goed om te merken dat 

leerlingen, ouders en medewerkers over het algemeen positief zijn over de organisatie. 

Deze energie hebben we ook nodig om de doelstellingen die we nu hebben geformuleerd 

in het schoolplan met elkaar waar te maken.  

We hebben een schoolplan dat als basis kan dienen voor eigentijds onderwijs, waar 

leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen en medewerkers bijdragen aan een mooie 

toekomst voor onze leerlingen.  

 

Erik Holtslag 

Directeur-bestuurder 
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1 Ons onderwijs 
 

 Inleiding 

 

Samen met leerlingen, ouders en docenten hebben we onderzocht wat Panta Rhei een 

fijne school maakt om in te leren, te werken of je kind aan toe te vertrouwen. We 

zochten naar positieve aanknopingspunten om de school verder te ontwikkelen en 

stelden elkaar vragen als “Waar is de school goed in?” en “Hoe kunnen we dat nog verder 

ontwikkelen?”. We namen gezamenlijk de tijd om met elkaar in gesprek te gaan over de 

kwaliteit van ons onderwijs.  

 

Leerlingen, ouders en docenten gaven antwoorden vanuit hun eigen invalshoek. Door de 

uitkomsten met elkaar te vergelijken ontdekten we wat Panta Rhei bijzonder maakt. Het 

was een energie gevend proces om te merken dat we met elkaar konden verwoorden wat 

Panta Rhei kenmerkt. Deze kenmerken hebben we beschreven in zes pijlers. Deze pijlers 

vormen de basis waarop we de doelstellingen van ons schoolplan beschrijven. 

 

In bijlage 1 staat het proces van de totstandkoming van de pijlers en doelstellingen 

uitgebreider beschreven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zes pijlers: 

 

1. We zien in iedere leerling zijn of haar mogelijkheden. 

2. We zetten in op een krachtig leerproces. 

3. We investeren veel in de leerling. 

4. We bieden de leerling een toekomstperspectief. 

5. We bieden de leerling veiligheid en structuur. 

6. Als collega’s leren en werken we samen. 
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 De pijlers met doelstellingen 

 

 

1. We zien iedere leerling in zijn of haar mogelijkheden 

 
Ouder - “Van het eerste rapportgesprek op Panta Rhei werd ik heel blij.  
De mentor was positief over mijn kind en dat was ik niet gewend.” 

 

We vinden het belangrijk om onze leerlingen verder te brengen. Het uitstralen en 

uitspreken van een positieve verwachting is daarbij essentieel. We geven onze leerlingen 

vertrouwen, erkennen ze in wie ze zijn en stimuleren hen in wat ze willen bereiken. We 

hebben oog voor de talenten, interesses en toekomstdromen van onze leerlingen. We 

willen leerlingen het gevoel geven dat ze zichzelf kunnen zijn bij ons op school, met 

respect voor elkaar en de afspraken die binnen onze school gelden. 

 

Om deze pijler de komende vier jaar verder te versterken, stellen we ons het volgende 

ten doel:  

 

1. Docenten spelen in op de leer- en ontwikkelmogelijkheden van leerlingen en dagen 

hen uit om het beste uit zichzelf te halen. Docenten geven hen daarop feedback en 

begeleiden de leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling. 

2. Het aanbod op de onder- en bovenbouw is divers. Leerlingen kunnen zo verkennen en 

ontdekken waar hun interesses liggen. Docenten begeleiden hen daarbij. 

3. Docenten werken handelingsgericht op basis van de groepsplannen en OPP’s. Het 

groepsplan en de OPP’s zijn zodanig opgesteld dat ze een middel zijn om de onder-

wijsbehoeften in de klas hanteerbaar te maken. Er is een efficiënte vorm ontwikkeld 

om hiermee te werken. De OPP’s worden door mentoren opgesteld samen met ouders 

en leerlingen en waar nodig met een zorgfunctionaris. 

 

2. We zetten in op een krachtig leerproces 

 
Ouder - “Mijn dochter leert een hoop nieuwe dingen, wordt onafhankelijker en krijgt steeds 
meer vertrouwen in zichzelf. Ik denk wel dat het soms nog wat uitdagender voor haar gemaakt 

zou kunnen worden, bijvoorbeeld door meer voort te borduren op iets waar ze goed in is.”  
 

We scheppen een context waarin leerlingen tot leren komen. Dit doen we door aan te 

sluiten op de capaciteiten en behoeftes van leerlingen en oog te hebben voor de dynamiek 

in de groep. We brengen voldoende afwisseling in ons aanbod en maken gebruik van 

aansprekende en activerende werkvormen. Daarnaast reflecteren we met leerlingen en 

ouders op het leerproces. 

 

Om deze pijler de komende vier jaar verder te versterken, stellen we ons het volgende 

ten doel:  

 

1. Het onderwijs is uitdagend, aansprekend, activerend en afwisselend en wordt 

conform het curriculum en/of PTA uitgevoerd. 

2. Docenten sluiten aan op het taal- en rekenniveau van de leerlingen. Activiteiten 

worden op basis van het taal- en rekenbeleid uitgevoerd. 
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3. Docenten bieden onderwijs op meerdere leerwegniveaus en zijn in staat om 

individuele leerlingen maatwerk te bieden. 

 

3. We investeren veel in de relatie met de leerling 

 
Leerling - “Je kunt altijd terecht bij je mentor.” 

 

Verbinding staat voor ons centraal. We kennen onze leerlingen, luisteren naar ze en 

hebben tijd en aandacht voor wie ze zijn, waar ze tegenaan lopen en wat ze belangrijk 

vinden. We oordelen niet te snel en gaan op zoek naar wat er achter bepaald gedrag zit. We 

proberen ons daarbij echt in te leven in de leerling. We zijn duidelijk over de verwachtin-

gen die we hebben van leerlingen. Een goede relatie is voor ons een belangrijke 

voorwaarde om het goed te hebben met elkaar op school en tot leren te komen. 

 

Om deze pijler de komende vier jaar verder te versterken, stellen we ons het volgende 

ten doel:  

 

1. Mentoren investeren in de relatie met ouders door kennismakingsgesprekken te 

voeren. Deze informatie wordt samen met de informatie van de toeleverende school  

(of van de onderbouw) benut voor de begeleiding van de leerling.  

2. Er is een doorlopende leerlijn voor de begeleiding van leerlingen. Mentoren zijn 

bekend met de inhoud en zijn in staat de leerlingen op maat te bedienen. 

3. De mentoren voeren gesprekken met leerlingen op een positieve en oordeelvrije 

manier. We blijven investeren in de driehoeksrelatie leerling, ouder en mentor om 

verwachtingen af te stemmen. We besteden extra aandacht aan de rol van de leerling 

in deze relatie. 

 

4. We bieden de leerling een toekomstperspectief 

 
Docent -“Ik laat leerlingen zoveel mogelijk kennis opdoen over wat ze later kunnen worden.” 

 

We vinden het belangrijk dat leerlingen ontdekken welke mogelijkheden ze hebben na 

onze school en daardoor een idee krijgen waar ze het voor doen. Dit doen we door de 

leerlingen contextrijk onderwijs te bieden. We proberen de buitenwereld zoveel mogelijk 

de school in te halen en leerlingen te laten ervaren dat ze bij ons op school met relevante 

opdrachten bezig zijn. 

 

Om deze pijler de komende vier jaar verder te versterken, stellen we ons het volgende 

ten doel:  

 

1. We bieden eigentijds en contextrijk onderwijs en intensiveren daarvoor de samen-

werking met het bedrijfsleven en het mbo. 

2. De invulling van de praktische vakken in de onderbouw sluit goed aan bij de diverse 

beroepsrichtingen in de bovenbouw. 

3. Op basis van een doorlopende leerlijn in de onder- en bovenbouw wordt loopbaan-

oriëntatie en -begeleiding (LOB) aangeboden. 

4. Docenten hebben actuele kennis van hun vak, branche en LOB-methodieken. Ze zijn 

vaardig in het voeren van LOB- en stagegesprekken. 

 



7 Schoolplan 2018-2021    Scholengemeenschap Panta Rhei, 3 april 2018 

 

5. We bieden de leerling veiligheid en structuur 

 
Leerlingen - “We voelen ons op ons gemak op school” 

 

Door structuur te bieden, creëren we rust en veiligheid voor leerlingen op school. We 

voorzien in deze structuur zonder onze flexibiliteit te verliezen. Het uitspreken van heldere 

verwachtingen en het consequent handelen op gedrag is hier een belangrijk onderdeel van. 

We zijn voorspelbaar richting de leerlingen waardoor ze weten waar ze aan toe zijn. Als 

de situatie daar om vraagt bieden we de leerling een uitgebreid vangnet. 

 

Om deze pijler de komende vier jaar verder te versterken, stellen we ons het volgende 

ten doel:  

 

1. We handelen consequent en eenduidig bij de naleving van de leefregels en hebben 

daar frequent uitwisseling en afstemming over waardoor de leefregels verankeren in 

ons gedragsrepertoire. 

2. Taken, verantwoordelijkheden en protocollen op het gebied van veiligheid zijn helder 

beschreven en bekend bij alle betrokkenen. We bespreken en evalueren deze perio-

diek. 

3. Docenten zorgen voor een veilige sfeer en een duidelijke structuur in de les op basis 

van effectief klassenmanagement. Zij benutten de achtergrondinformatie uit het 

groepsplan en de OPP’s. 

4. We maken leerlingen medeverantwoordelijk voor de school en haar omgeving door 

daar samen met hen een aantrekkelijke vorm voor te ontwikkelen. Zij participeren in 

de uitvoering. Voorbeelden hiervan zijn het zwerfvuilproject en het stewardproject. 

 

6. Als collega’s werken en leren we samen 

 

Docenten  - “Door in gezamenlijkheid de schouders eronder te zetten, kunnen we onze ambities 
realiseren.” 

 

We vinden het van belang om vanuit samenhang naar het onderwijs te kijken en 

eenduidigheid uit te stralen naar de leerling. Initiatieven en vernieuwingen worden 

gewaardeerd en gestimuleerd. Iedereen in de organisatie stelt zich flexibel op. We vinden 

de verbinding tussen docenten onderling belangrijk. Dit vraagt om werken vanuit ieders 

kwaliteiten, openheid in het contact en het durven uitspreken van zorgen of problemen. 

Hierin steunen we elkaar. We vragen en geven feedback en spreken verwachtingen uit. 

Op deze manier levert ieder zijn of haar bijdrage aan de kwaliteit van de organisatie. Op 

het moment dat we iets afspreken, houden we ons daaraan. 

 

Om deze pijler de komende vier jaar verder te versterken, stellen we ons het volgende 

ten doel: 

  

1. De begeleiding van leerlingen is een gedeelde verantwoordelijkheid waarin een ieder 

(OOP, docenten, mentoren, intern begeleiders en teamleiders) eigen taken en 

verantwoordelijkheden heeft. We informeren betrokkenen, we stemmen af, we leggen 

vast en spreken elkaar daar op aan. 

2. Het is duidelijk welke verantwoordelijkheden de vakgroepen, de teams, het MT en 

directie hebben. We communiceren effectief en zorgen voor een goede rolverdeling. 
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De schoolleiding is verantwoordelijk voor het gezamenlijk en eenduidig uitdragen van 

het beleid. Teamleiders hebben een haal- en brengfunctie ten aanzien van onderwijs-

kundig- en personeelsbeleid en betrekken docenten bij probleemanalyse en mogelijke 

oplossingen. Het MT en de directie gebruiken deze adviezen om weloverwogen 

besluiten te nemen. 

3. Om prettig en effectief samen te werken, hebben we een proactieve houding. We 

houden ons aan gemaakte afspraken; ook als we persoonlijk een andere keuze 

zouden hebben gemaakt. 

4. De schoolleiding structureert, organiseert en faciliteert zodat er in de teams en 

vakgroepen geleerd en ontwikkeld kan worden. 

5. In periodieke gesprekken bespreken we individuele doelen, koppelen deze aan 

organisatiedoelen en bekijken we hoe de gewenste ontwikkeling ondersteund kan 

worden. Op deze manier kunnen medewerkers hun professionele ontwikkeling 

realiseren. 
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 Missie, visie en waarden 

 

De zes pijlers worden gefundeerd door de missie, visie en waarden van Panta Rhei. 

 

Missie 

Panta Rhei is een stabiele, inspirerende school met een positieve uitstraling. Er wordt 

leerlinggericht gewerkt vanuit maatschappelijk relevante contexten. Er wordt waardering 

en respect getoond voor de inzet van de leerlingen en hun mogelijkheden om te leren. 

De docenten sluiten aan op de onderwijsbehoeften van leerlingen. De missie van Panta 

Rhei is vertaald in een visie op het onderwijs. 

 

Visie 

Panta Rhei wil een kwaliteitsschool zijn, waar leerlingen een diploma halen op een niveau 

dat bij hen past. Ook de identiteitsontwikkeling en de voorbereiding op het vervolg- 

onderwijs en de maatschappij beschouwt Panta Rhei als de kerntaken van een 

kwaliteitsschool.  

 

Waarden 

Onderwijs aan jongeren vraagt om een aantal waarden, die voor alle betrokkenen van 

wezenlijk belang zijn. Medewerkers werken gezamenlijk en met begrip voor elkaar aan 

een klimaat van vertrouwen. Als iedereen veiligheid en waardering nastreeft, is de basis 

gelegd voor een sterke leeromgeving waarin zowel docenten als leerlingen kunnen 

groeien. Het gaat Panta Rhei om de waarden begrip, saamhorigheid, veiligheid, 

vertrouwen en waardering. 
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2 Personeel 
 

 Inleiding 

 

De pijlers van het schoolplan behoeven een stevig HR-beleid. Panta Rhei heeft de laatste 

jaren geïnvesteerd in een aantal fundamentele zaken: 

• De structuur en softwarematige inrichting voor de gesprekkencyclus in AFAS met 

ontwikkelingsgerichte resultaat- en beoordelingsgesprekken; 

• De ontwikkeling en accreditatie van Panta Rhei als opleidingsschool binnen de 

Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA); 

• Het opzetten van een volwaardige P&O-afdeling binnen Panta Rhei; 

• Veel aandacht voor bij- en nascholing van medewerkers. 

 

 Ontwikkeling personeelsbeleid 

 

Tegelijkertijd zijn er uitdagingen. Het ziekteverzuim was de laatste jaren te hoog. De 

individuele ontwikkeling van medewerkers zou beter kunnen aansluiten op de ontwikke-

ling van de organisatie, waarbij essentieel is dat medewerkers zelf inzicht in hun eigen 

kwaliteiten en ontwikkelpunten hebben en dat deze ook door de schoolleiding gezien en 

erkend worden. Wisselingen in het management en de staf zorgen voor een frisse blik, 

maar sturingskracht en eenheid van handelen vragen nog de nodige aandacht. Daarbij 

geldt dat processen efficiënter kunnen en ondersteunend aan de medewerkers en dus het 

onderwijsproces zouden moeten zijn. Ook de opleidingsschool zorgt voor nieuw elan in de 

school, maar het is nog een uitdaging voldoende ondersteuning te kunnen bieden aan 

studenten en startende docenten. 

 

 Strategische doelen 

 

1. Het ziekteverzuim wordt zo snel mogelijk teruggebracht naar in het VO algemeen 

gangbare waarden.  

 

Opbrengsten bij dit doel:  

• In 2018 zijn alle leidinggevenden getraind in het voeren van verzuimpreventie- en 

begeleidingsgesprekken en wordt de verzuimbegeleiding op de juiste manier vastge-

legd in het personeelsdossier; 

• Medio 2018 zijn er binnen de school afspraken gemaakt over de ondersteuning en 

begeleiding van docenten die dreigen uit te vallen (preventie) en die weer terugkeren 

op de werkvloer na afwezigheid (re-integratie); 

• Uiterlijk in 2020 is het verzuimpercentage teruggebracht tot 5% (of lager); 

• In 2020 blijkt uit het medewerkersbelevingsonderzoek (mbo) en de verslagen van 

verzuimgesprekken dat het personeel voldoende ruimte ervaart om problemen op de 

werkvloer met de leidinggevende te bespreken om zo ziekteverzuim te kunnen 

voorkomen. 
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2. Bij Panta Rhei werken mensen die hun eigen kwaliteiten en vaardigheden kennen en 

ontwikkelen, daarin (h)erkend, ondersteund en daar waar nodig ook gestuurd worden 

door hun leidinggevende. 

 

Opbrengsten bij dit doel:  

• Eind 2018 wordt een beleidsnotitie opgeleverd die zich richt op de in-, door- en 

uitstroom van medewerkers: hoe kan Panta Rhei een aantrekkelijke werkgever zijn 

en blijven, hoe binden we de juiste mensen aan onze organisatie, maar ook: hoe 

voeren een open gesprek met werknemers die elders wellicht beter op hun plek zijn 

en hoe ondersteunen we hen daarin? 

• In 2019 (onder voorbehoud van daadwerkelijke invoering) zijn alle bevoegde 

docenten geregistreerd in het Lerarenregister; 

• Vanaf 2019 maken alle medewerkers in hun resultaatgesprek duidelijk op welke wijze 

zij hun uren aan deskundigheidsbevordering hebben ingezet en gaan inzetten;  

• Uiterlijk juli 2019 hebben alle medewerkers, dus ook niet-onderwijzend personeel, 

een startgesprek en het eerste resultaatgesprek gevoerd; 

• In de zomer van 2019 is op basis van de resultaatgesprekken een analyse opgesteld 

van de personele kwaliteiten en competenties en de daaruit voortvloeiende school-

brede ontwikkelvraagstukken; 

• In het najaar van 2019 is een scholingsplan opgesteld voor het personeel dat zich 

richt op bij- en nascholing, met name op het gebied van didactische en pedagogische 

kwaliteiten van docenten en persoonlijk leiderschap; 

• In 2020 blijkt uit het mbo dat het personeel zich gemotiveerd en geïnspireerd voelt 

om duurzaam te investeren in de persoonlijke ontwikkeling; 

• In 2021 zijn alle docenten bevoegd voor de vakken die zij geven of in opleiding 

daarvoor, dan wel bekwaam verklaard volgens de geldende wet- en regelgeving. 

 

3. We zetten de komende jaren in op sterk, eenduidig en faciliterend leiderschap. 

 

Opbrengsten bij dit doel: 

• Medio 2018 heeft het MT een werkwijze ontwikkeld waarin zij volgens de PDCA-cyclus 

te werk gaat, waarbij faciliterend leiderschap het leidende principe is: heldere afspra-

ken over de verantwoordelijkheden en ruimte voor verschil in uitvoering binnen de 

daarvoor afgesproken kaders; 

• Uit het mbo in 2020 blijkt dat het personeel in hoge mate eenheid van beleid en 

handelen ervaart door leden van de schoolleiding; 

• Uit het mbo in 2020 blijkt dat het personeel in hoge mate ervaart dat er een 

professionele cultuur heerst, waarbij een afspraak ook echt een afspraak is en we niet 

alleen maar op informatie wachten, maar er ook actief om vragen.  

 

4. We zorgen de komende jaren dat efficiënte processen worden ontwikkeld en 

uitgevoerd die het personeel, en daarmee het onderwijsproces, faciliteren en niet 

belemmeren. 

 

Opbrengsten bij dit doel: 

• Eind 2018 zijn alle operationele processen binnen de school in kaart gebracht en zijn 

taken en verantwoordelijkheden daarin helder verdeeld; 

• Eind 2018 is een beleidsplan opgesteld waarin duidelijke afspraken zijn vastgelegd 

over de communicatie binnen de school en de daarvoor te gebruiken kanalen; 
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• In het najaar van 2018 wordt een onderzoek gestart naar eventuele outsourcing van 

bepaalde ondersteunende diensten en/of samenwerking met andere schoolbesturen 

ten behoeve van kostenefficiëntie en kwaliteitsverhoging; 

• Uit het mbo in 2020 blijkt dat het personeel in hoge mate ervaart dat processen niet 

belemmerend, maar faciliterend zijn en dat iedereen zich bewust is van het belang 

van een snelle en doeltreffende interne communicatie en zijn/haar eigen rol daarin. 

 

5. Bij Panta Rhei maken we optimaal gebruik van het feit dat we een opleidingsschool 

zijn; we gaan deze de komende jaren verder versterken. 

 

Opbrengsten bij dit doel: 

• Eind 2018 is er een beleidsplan opgesteld gericht op de verduurzaming van de 

opleidingsstructuur (opleidingsschool) binnen Panta Rhei en de wijze waarop wij 

studenten en startende docenten begeleiden en aan ons binden; 

• Medio 2019 zijn er voldoende werkplekbegeleiders per vak beschikbaar of wordt er in 

plaats daarvan gebruik gemaakt van minstens gelijkwaardige externen.  
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3 Kwaliteitsbeleid 
 

 Inleiding 

 

Bij kwaliteitszorg of kwaliteitsmanagement wordt vaak gedacht aan monitoring. Denk 

aan examenresultaten, Cito-toetsen, rapportbesprekingen, leerlingbesprekingen, 

uitkomsten van lesbezoeken en belevingsonderzoeken. De school krijgt hierdoor controle 

op de basiskwaliteit. Goed kwaliteitsbeleid richt zich ook op verbetering. Het kwaliteitsbe-

leid op Panta Rhei kent drie doelen. Het eerste doel is het systematisch en cyclisch 

verbeteren van het functioneren en de prestaties van de school. Het tweede doel is het 

hebben van een goed werkend systeem dat gebruikt kan worden voor de verantwoording 

van het gevoerde beleid, zowel intern als extern (bestuur en overheid/inspectie). Het 

derde doel is het stimuleren van een kwaliteitscultuur. Dit uit zich in terugkijken op de 

uitvoering en een gerichtheid om steeds te leren en te verbeteren. Het kwaliteitsbeleid is 

beschreven in het kwaliteitsplan.1 

 Ontwikkeling kwaliteitsbeleid 

 

De huidige situatie is dat de kwaliteitszorg op SG Panta Rhei zich kenmerkt door een 

veelheid aan instrumenten die door het gehele schooljaar heen informatie opleveren. De 

activiteiten zijn in een cyclus opgezet en genoteerd in de kwaliteitszorgagenda. De 

gewenste situatie is dat de kwaliteitsactiviteiten strategisch worden ingezet en bijdragen 

aan het realiseren van doelen. De komende vier jaar is het kwaliteitsbeleid erop gericht 

om ten minste de uitkomsten van de kwaliteitsactiviteiten met elkaar in verband te 

brengen. Abeelding 3.1 geeft de ontwikkeling weer van incidentele kwaliteitsactiviteiten 

weer naar een geïntegreerd strategisch kwaliteitsmanagement. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Afbeelding 3.1: De evolutie van kwaliteitsmanagement, Beekveld en Terpstra Organisatieadvies, 2017) 

                                           
1 Kwaliteitsplan, mei 2018 
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 Strategische doelen 

 

1. We verbeteren het functioneren en de prestaties van de school door systematisch 

en cyclisch te handelen (PDCA) en verbanden te leggen tussen de verschillende 

activiteiten. 

 

Opbrengsten bij dit doel: 

• Elke vier jaar maakt Panta Rhei een schoolplan. In dit plan zijn pijlers voor de 

komende vier jaar geformuleerd. Bij het opstellen worden docententeams, ouders 

en leerlingen betrokken. Het schoolplan wordt vastgesteld door de MR en het be-

stuur. 

• In de teamjaarplannen worden de pijlers en doelstellingen uit het schoolplan 

vertaald in doelen voor één jaar. Aan het einde van ieder schooljaar wordt het 

teamjaarplan geëvalueerd. Dit gebeurt op twee plaatsen: het teamoverleg en het 

MT. 

• Diverse deelgebieden van het onderwijs hebben een eigen beleidsplan (onder 

andere taal- en rekenbeleid, LOB-beleid, schoolondersteuningsprofiel). De doel-

stellingen in de beleidsplannen liggen in lijn met de doelstellingen onder de pijlers 

uit het schoolplan. Om er voor te zorgen dat beleid niet alleen wordt beschreven 

en uitgevoerd, maar ook gecheckt en bijgesteld ziet de beleids- en kwaliteits-

zorgmedewerker erop toe dat de plannen jaarlijks worden geëvalueerd en de aan-

passingen worden doorgevoerd in samenwerking met de eigenaar en/of de ver-

antwoordelijke voor dit plan. De resultaten worden in verschillende gremia be-

sproken. 

• Panta Rhei meet de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers door het 

afnemen van enquêtes en het voeren van gesprekken. Uitslagen van deze onder-

zoeken leiden tot verbeteracties in de organisatie. Verbeterpunten worden be-

sproken in het directieoverleg, het managementteam en in docententeams. 

 

2. We gebruiken de resultaten van de kwaliteitsactiviteiten voor de verantwoording 

van het beleid zowel intern als extern (bestuur en inspectie). 

 

Opbrengsten bij dit doel: 

• Panta Rhei maakt gebruik van Scholen op de kaart. De school benut de gegevens 

die de benchmarks opleveren om te zien hoe de school presteert in verhouding tot 

andere, soortgelijke scholen. 

• Gegevens afkomstig uit Scholen op de kaart zijn geborgd in de kwaliteitscyclus. 

 

3. Panta Rhei stimuleert de kwaliteitscultuur. 

 

Opbrengsten bij dit doel: 

• Panta Rhei maakt gebruik van verschillende kwaliteitsinstrumenten om te meten 

en te controleren. De komende schoolplanperiode is het doel meer balans aan te 

brengen tussen meten en controle enerzijds en dialoog en ontwikkeling anderzijds. 

• In de interactie met de teams en de vakgroepen maakt men gebruik van de 

methodiek van waarderend leren. 

• Gericht zijn op verbetering is onderdeel van ieders professionaliteit. Dit komt terug 

in onder andere het vakgroepoverleg, het teamoverleg en de resultaatgesprekken.  
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4 Financieel beleid 
 

Een inschatting van het financieel beleid van Panta Rhei wordt bepaald op basis van de 

strategische doelstellingen van de school. Uitgangspunt daarbij is dat de school financieel 

gezond moet blijven. Er wordt rekening gehouden met de financiële middelen waarmee 

de school in de toekomst te maken krijgt. Er wordt voorzichtig begroot; dat wil zeggen 

dat rekening wordt gehouden met mogelijke tegenvallers. Panta Rhei stelt zich 

terughoudend op met betrekking tot sponsoring door bedrijven en instellingen. Het 

convenant dat mede door de rijksoverheid en de VO-raad hierover is afgesloten, is hierbij 

leidend. In elk geval zullen de kernactiviteiten niet afhankelijk mogen zijn/worden van 

sponsoring. 

De uitgezette koers staat centraal in de planning- en control cyclus. Voor het begin van 

een kalenderjaar wordt de begroting samengesteld en geaccordeerd door het schoolbe-

stuur. In een driemaandelijkse managementrapportage wordt gerapporteerd in hoeverre 

de begrotingsdoelstellingen verwezenlijkt worden. Deze rapportage wordt verstrekt aan 

het bestuur en de medezeggenschapsraad. Het financieel jaarverslag bevat naast de 

verplichte onderdelen een sociaal jaarverslag en een risicoanalyse voor de komende 

jaren. 

 Meerjarenbegroting 

 

Het resultaat van de school is de afgelopen jaren positief geweest. 

 

Jaar Saldo 

2013 € 333.678,= 

2014 €   42.842,= 

2015 € 232.788,= 

2016 €   74.232,= 

 

Voor 2017 verwacht de school een sluitende exploitatie conform de begroting van 2017. 

 

In de meerjarenbegroting worden de volgende aannames gedaan: 

• Een dalend leerlingaantal tot ongeveer 635 leerlingen; 

• Een lagere lwoo-bekostiging op termijn in verband met de overheveling van de lwoo-

gelden naar het samenwerkingsverband; 

• Een tijdelijk verhoogde geldstroom voor een kwaliteitsimpuls voor de ontwikkeling 

van passend onderwijs; 

• Hogere pensioenpremies en loonsverhogingen die grotendeels gecompenseerd worden 

door het ministerie; 

• Verhoging van de prestatiebox-gelden zoals aangegeven door het ministerie. 

• Instandhouding van de isk-voorziening voor de regio; 

• Door de veranderende wetgeving betreffende de vernieuwing van de beroepsgerichte 

vakken in de bovenbouw van het vmbo, moeten docenten voor de praktijkvakken 

nieuwe bevoegdheden halen. Deze extra bekostiging moet uit de Lump Sum-

vergoeding gehaald worden.  

 

Naast deze aannames blijven er onzekerheden bestaan in de financiering en kosten op 

lange termijn. 
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Meerjarenbegroting 2018-2021 

 

 jaar 2018   jaar 2019   jaar 2020   jaar 2021  

   x € 1.000   x € 1.000   x € 1.000   x € 1.000  

Lasten                 

Personele lasten 6.704   6.191   6.086   5.590   

Afschrijvingen 323   377   377   375   

Huisvestingslasten 708   695   695   696   

Overige lasten 1.144   1.144   1.134   1.107   

Totale lasten exclusief 

interestlasten   8.879   8.407   8.291   7.768 

Baten                 

Rijksbijdragen 8.600   8.184   8.127   7.566   

Overige overheidsbijdragen/ 

subsidies 32   32   32   32   

Overige baten 205   195   191   187   

Totale baten exclusief 

interestopbrengsten 8.837 8.411 8.350 7.785 

Interest                 

Interestresultaat   1   1   1   1 

Begrotingstekort c.q. overschot   
-41  5  59  18 

 

Balansontwikkeling 2018-2021 

 

 1-1- 2018  1-1- 2019   1-1- 2020   1-1- 2021  

   x € 1.000   x € 1.000   x € 1.000   x € 1.000  

Activa                 

Materiele vaste activa 1.950   1.900   1.850   1.900   

Vlottende activa 2.760   2.600   2.700   2.700   

Totale activa    4.710   4.500   4.550   4.600 

Passiva                 

Algemene reserve 2.065   2.024   2.029   2.088   

Voorzieningen 1.620   1.700   1.750   1.650   

Kortlopende schulden 1.025     776     771     862   

 

Totale baten exclusief 

interestopbrengsten 4.710 4.500 4.550 4.600 

         

 

Prognose leerlingenaantallen 

 

Schooljaar Leerlingenaantal 

2017-2018 749 

2018-2019 697 

2019-2020 680 

2020-2021 635 

2021-2022 635 
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 Planning- en controlcyclus 

 

Bestuursleden met expertise op financieel gebied hebben samen met de directie een 

schema voor financiële kwartaalrapportages opgesteld. In de kwartaalrapportages wordt 

nagegaan in hoeverre de begrotingsafspraken worden nagekomen en of er eventueel 

tussentijdse beleidsaanpassingen nodig zijn. De kwartaalrapportages worden besproken 

op de bestuursvergaderingen. Inkoop vindt plaats volgens afgesproken procedures die 

zijn vastgelegd in de nota inkoopbeleid. In deze nota wordt ingegaan op de inkoopproce-

dures en de afwikkeling van de facturering en betaling inclusief accordering door 

budgethouders en directie. In de nota administratieve verwerkingsprocessen wordt 

ingegaan hoe de formatiebehoefte wordt vastgesteld aan de hand van begroting en de 

benodigde formatie op basis van de daadwerkelijk aanwezige leerlingen. Deze nota bevat 

ook een beschrijving van de maandelijkse salariscontroles die uitgevoerd worden rondom 

de maandelijkse salarisbetalingen.  

 Kostenbeheersing 

 
Om de doelstellingen voor de komende jaren te bereiken, zal het financieel beleid gezond 

moeten blijven. Afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen op het gebied van het 

taakbeleid van het personeel en aanpassingen gedaan van de lessentabellen in verband 

met de invoering van de vernieuwing van de beroepsgerichte vakken in de bovenbouw.  

De klassengrootte in de bovenbouw dient geoptimaliseerd te worden om ervoor te zorgen 

dat de klassen niet te klein worden en daardoor geen kosteneffectief onderwijs gegeven 

kan worden. De verschillende keuzemogelijkheden van de bovenbouwleerlingen zijn met 

ingang van 2018-2019 beperkt van 13 naar 9 beroepsgerichte programma’s. De 

algemene vakken worden vanaf 2018-2019 op meerdere niveaus aangeboden om tot een 

optimalere klassenindeling te komen.  

 Financiële kengetallen 

 

Eén van de belangrijkste indicatoren zijn de financiële kengetallen. De Commissie 

Vermogenspositie Onderwijsinstellingen, ook wel de Commissie Don genoemd, heeft 

signaleringsgrenzen gesteld met betrekking tot de vermogenspositie van scholen. De 

onderwijsinspectie ziet toe op de kengetallen van schoolbesturen om financiële risico’s te 

beperken. Als de kengetallen van een schoolbestuur voor een periode van drie jaren 

buiten de aangegeven grenzen vallen, kan de school een bezoek van de inspectie 

verwachten. 

 

De volgende kengetallen hoort een schoolbestuur te monitoren: 

• De solvabiliteit (het eigen vermogen plus de voorzieningen gedeeld door het totale 

vermogen) moet minstens 30% procent zijn. De school heeft de laatste jaren een 

solvabiliteit van rond de 70% en de meerjarenverwachting is dat dit rond de 80% zal 

zijn.  

• Het weerstandsvermogen (het eigen vermogen gedeeld door de totale baten) moet 

meer dan 5% zijn. Het weerstandsvermogen zal naar verwachting de komende jaren 

boven de 20% uitkomen. 

• De liquiditeit ofwel current ratio (de vlottende activa gedeeld door de kortlopende 

schulden) moet meer dan 75% zijn. Voor de school komt de liquiditeit uit op onge-

veer 270%, ver boven de signaleringswaarde. 
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• De rentabiliteit (het exploitatieresultaat gedeeld door het totale vermogen) moet over 

een periode van drie jaar tussen de 0% en 5% liggen. Als het lukt om de komende 

jaren kostendekkend te werken, zal aan deze eis voldaan worden. De verwachting voor 

de komende jaren is dat de rentabiliteit rond 0% zal bedragen. De afgelopen jaren lag 

deze gemiddeld op 3,7% voor de school. 

• De huisvestingsratio (huisvestingslasten t.o.v. de totale lasten). Deze mogen niet meer 

dan 10% bedragen. De komende jaren zal deze ratio gaan stijgen, omdat de kosten 

voor huisvesting vrijwel gelijk blijven en de totale kosten dalen ten gevolge van de 

leerlingendaling. 

 

Ontwikkeling Kengetallen 

 

2018  2019  2020  2021  

Solvabiliteit 

 

78% 

 

83% 

 

83% 

 

81% 

Weerstandsvermogen 

 

23% 24% 24% 27% 

Liquiditeit 

 

269% 335% 350% 313% 

Rentabiliteit  

 

-0,8% 0,1% 1,3% 0,4% 

Huisvestingsratio 

 

8,0% 

 

8,3% 

 

8,4% 

 

9,0% 

 
De belangrijkste conclusie uit de kengetallenanalyse is dat de uitgangspositie voor de 

school financieel robuust is. De school is in staat om tegenvallers op te vangen. 

 

 Treasurybeleid 

 

Het treasurybeleid van de school is vastgelegd in het treasurystatuut. Het uitgangspunt 

is het waarborgen van de financiële continuïteit van de school. Liquide middelen zullen 

alleen op een verantwoorde wijze op betaal- dan wel spaarrekeningen van banken 

worden weggezet. Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de OCW-

regelingen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Jaarlijks wordt 

hierover verantwoording afgelegd in het jaarverslag. 
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5 Bijlagen 
 

 Bijlage 1 De totstandkoming van het schoolplan 

 

Om te komen tot een nieuw schoolplan is eerst gekeken naar hoe het werken met het 

schoolplan 2013-2017 is ervaren. Daarbij kwamen twee punten naar voren. Er waren te 

veel punten om tegelijkertijd aan te werken en de betrokkenheid bij het opstellen en 

daarmee ook de uitvoering van de medewerkers was te beperkt. Ondanks dat, zijn er 

een flink aantal doelen gehaald. Dit is in te zien in de evaluaties van de teamplannen. 

Om het aantal doelen te beperken en de betrokkenheid te vergroten, is er gekozen voor 

een andere strategie om het schoolplan inhoud en vorm te geven. 

De directeur-bestuurder stelde in augustus 2017 een regiegroep samen om gezamenlijk 

het proces in te richten om te komen tot het nieuwe schoolplan 2018-2021. Deze 

regiegroep bestond uit de directeur-bestuurder, de adjunct-directeur onderwijs, de   

beleids- en kwaliteitsmedewerker onderwijs en de teamleider personeel & organisatie2. 

De regiegroep werd begeleid door twee externe adviseurs van het bureau Take a Step.  

Take a Step heeft veel ervaring binnen het onderwijs en werkt volgens de methodiek van 

waarderend leren (van Buurt, Teeuwisse & Timmermans, 2017). Deze methodiek is 

gebaseerd op zes leidende principes: 

• Waardeer wat is; 

• Versterk wat werkt; 

• Ga op onderzoek uit; 

• Zet in op de relatie; 

• Maak energie los; 

• Zet kleine stappen. 

Bij de inrichting van het proces om te komen tot een schoolplan werden deze principes 

toegepast. Er zijn gesprekken gevoerd met docenten, ouders en leerlingen om te 

onderzoeken wat goed werkt in de school en welke punten versterkt kunnen worden.  

Deze gesprekken werden gevoerd samen met één van de begeleiders van Take a step in 

aanwezigheid van leden van de schoolleiding en de inhoudelijke staf. 

Er zijn per docententeam twee sessies gehouden. In de eerste sessie is gezocht naar 

succeservaringen in het onderwijs. De rode draad uit deze sessies leverde de inhoud voor 

de zes pijlers op. Deze zes pijlers vormen de basis voor het schoolplan. In de tweede 

sessie is gewerkt aan een uitwerking van de zes pijlers. Er is gevraagd om ambities te 

formuleren per pijler. Dit leverde tal van speerpunten op voor de komende vier jaar. 

De adjunct-directeur onderwijs heeft een gesprek gevoerd met de leden van de 

ouderraad. Daarnaast zijn door een aantal docenten, ouders en leerlingen bevraagd op 

de sterke punten van Panta Rhei. Opvallend was dat zowel leerlingen als ouders 

overwegend positief waren en een waardevolle input hebben geleverd aan het benoemen 

van ontwikkelkansen.  

In een volgende sessie heeft een ruime groep een bijdrage geleverd aan het formuleren 

van doelstellingen. Deze groep bestond uit de regiegroep, leden van het MT, docenten en 

stafleden.  

Daarna volgde een sessie met stafleden, teamleiders en directie om keuzes te maken in 

de doelstellingen en deze geschikt te maken als basis voor de teamplannen. 

                                           
2 Samenstelling regiegroep: Erik Holtslag, Christa Zonneveld, Marit Wolffenbuttel en Jochem 
Peppelenbos 
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 Bijlage 2 Uitwerking onderwijs 

 

5.2.1 Onderwijsproces 

 

Aanbod onderwijs 

 

Algemeen 

Panta Rhei zet elk jaar een schoolgids online waarin het aanbod en de organisatie van 

het onderwijs wordt beschreven. Ook de lessentabel voor dat schooljaar wordt daarin 

bekend gemaakt. 

 

Onderbouw 

In de onderbouw wordt elke onderwijsperiode met een projectweek afgesloten. De 

projectonderwerpen worden aan de actualiteit aangepast.  

Naast het reguliere curriculum kunnen de leerlingen in de onderbouw voor een 

profielprogramma kiezen: expressie, game & technologie, koken of sport.  

 

Bovenbouw Beroepsgericht 

In de bovenbouw is de vormgeving van het onderwijs in de vernieuwde praktijkvakken 

beleidsrijk ingevoerd. Panta Rhei heeft keuzes gemaakt ten aanzien van de beroepsge-

richte programma’s die zijn afgestemd op de behoeften van de leerlingen, de arbeids-

markt in de regio en de organisatorische mogelijkheden. 

Panta Rhei biedt de profielvakken PIE, D&P en Zorg & Welzijn aan. Aan de profielvakken 

zijn drie “keuzevakken” gekoppeld. Op die manier kunnen er verschillende programma’s 

worden aangeboden. Jaarlijks worden de programma-inhouden en organisatie daarvan 

geëvalueerd. Op basis van de belangstelling van de leerlingen kan het aanbod variëren. 

 

Bovenbouw Mavo+ 

Panta Rhei biedt naast de beroepsgerichte leerwegen ook Mavo aan. Mavoleerlingen 

krijgen een plusprogramma waardoor zij kennis ontwikkelen van maatschappelijke en 

culturele aspecten van onze samenleving. Denk aan een stage of het volgen van een 

keuzevak. Daarnaast nemen mavo+-leerlingen deel aan buitenschoolse activiteiten, zoals 

bezoeken aan bedrijven, culturele instellingen of deelname aan een debatwedstrijd. 

 

 

Vakprogramma’s en programma’s voor toetsing en afsluiting 

 

Voor de onderbouw zijn de kerndoelen van alle vakken opgenomen in de vakprogram-

ma’s. Voor ieder vak op de onderbouw en voor het vak rekenen op de bovenbouw is er 

een curriculum. In de curricula is per onderwijsperiode beschreven wat de leerdoelen 

zijn, onder welke kerndoelen deze vallen, welke leermiddelen daarvoor worden ingezet 

en wat en hoe er getoetst wordt. Op de bovenbouw hebben alle vakken een PTA; een 

Programma voor Toetsing en Afsluiting. 
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Referentieniveaus voor taal en rekenen 

 

In het reken- en taalbeleid3-4 wordt beschreven wat Panta Rhei doet om de leerlingen het 

gewenste referentieniveau 2F te laten behalen. 

Om het gewenste taalniveau te bereiken en de opgelopen achterstand in te halen is 

ingezet op drie pijlers: 

1. Het leren gebruiken van leesstrategieën bij begrijpend lezen; 

2. Het bewust omgaan met taal bij alle vakken;  

3. Vrij lezen: de meest onderschatte effectieve maatregel om de woordenschat te 

vergroten en beter te worden in begrijpend lezen. 

Te verwachten is dat deze investering niet alleen een gunstig effect heeft op het 

eindexamenresultaat van het vak Nederlands, maar ook op de andere vakken. 

 

Om het gewenste rekenniveau te bereiken hebben leerlingen in de onderbouw een 

combinatie van instructielessen en digitaal rekenen, waarbij de docent coachend 

rondloopt. In de bovenbouw wordt er vooral digitaal gewerkt.  

5.2.2 Zicht op ontwikkeling 

 

SOM 

In alle leerjaren worden voor alle vakken door de docenten cijfers genoteerd in het 

leerlingvolgsysteem. Deze cijfers zijn gebaseerd op toetsen. Toetsen kunnen op 

verschillende wijze plaatsvinden: schriftelijk, mondeling of door een praktijkopdracht. 

Voortgang wordt besproken op rapportvergaderingen. 

 

Cito 

In juni worden in leerjaar 1, 2 en 3 Cito-toetsen afgenomen. Leerjaar 1 maakt ook nog 

een toets in oktober: de zogenaamde 0-meting. Deze toetsen meten de vaardigheden op 

zes gebieden: Nederlands leesvaardigheid, Nederlands woordenschat, Nederlands 

taalverzorging, Engels leesvaardigheid, Engels woordenschat, rekenen en wiskunde. In 

de vaksecties worden de resultaten bekeken en vergeleken met de rapportcijfers. Er 

wordt gekeken of een leerling onder, op of boven zijn leerwegindicatie scoort. Wanneer 

een leerling lager scoort dan verwacht mag worden op grond van zijn leerwegindicatie, 

kan extra ondersteuning worden aangeboden. Wanneer een leerling hoger scoort dan 

verwacht, kan de leerling de mogelijkheid krijgen om op een niveau hoger te werken. Dit 

wordt bepaald in de groepsplan- en rapportbespreking. 

 

Groepsplannen en OPP’s 

Mentoren verzamelen informatie over de onderwijsbehoeften van leerlingen in een groep. 

Zij gebruiken hiervoor informatie van het primair onderwijs, informatie uit het 

leerlingvolgsysteem, eigen ervaringen en ervaringen van collega’s. Deze informatie wordt 

gebruikt voor het opstellen van het groepsplan. Indien de situatie daar om vraagt, wordt 

ook een OPP opgesteld. Dit gebeurt in samenwerking met de mentor, de ouders en de 

leerling. De uitvoering vindt niet altijd plaats zoals deze is beschreven. In de komende 

schoolplanperiode wordt gezocht naar een werkwijze waarop groepsplannen en OPP’s 

hanteerbaar gemaakt kunnen worden in de klas. 

 

Loopbaanbeleid (LOB) en stage 

                                           
3 Nota Rekenbeleid  
4 Nota Taalbeleid 2017-2020 
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LOB 

De mentoren hebben een belangrijke rol in het begeleiden van de leerlingen in hun 

loopbaanontwikkeling. In de onderbouw wordt een oriënterend programma van 

verschillende profielrichtingen aangeboden. De eerste LOB-oriëntatie is gericht op het 

verkennen van de identiteit en talenten van leerlingen. Daarna volgt een oriëntatie op de 

programma’s in de bovenbouw en in het vierde jaar een oriëntatie op de havo of mbo. Er 

zijn verschillende LOB-activiteiten en er worden door de mentoren LOB-gesprekken 

gevoerd. In de bovenbouw begeleiden de mentoren de leerlingen in het werken met een 

portfolio. De mentoren worden inhoudelijk ondersteund door de LOB-coördinator.  

 

Stage 

In de derde periode van het derde leerjaar volgen de leerlingen een lintstage. Daar het 

om een oriënterende stage gaat mogen de leerlingen een stage zoeken met gebruikma-

king van hun eigen netwerk. Hoe de stage in leerjaar 3 georganiseerd is, staat 

beschreven in het Stageplan5. 

 

Extra ondersteuning 

 

Schoolondersteuningsprofiel 

Het onderwijsondersteuningsprofiel6 beschrijft de mogelijkheden die Panta Rhei biedt om 

leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften te ondersteunen. De centrale gedachte 

van het ondersteuningsprofiel van Panta Rhei is dat iedere leerling recht heeft op 

Passend Onderwijs. Het doel van goed onderwijs is om samen met ouders, docenten en 

leerlingen binnen de school te werken aan optimaal leren op cognitief en sociaal gebied. 

De middelen om dit te realiseren worden verstrekt door het Samenwerkingsverband 

Amstelland en de Meerlanden (SWV). 

 

XLPU 

Dit zijn twee extra leerpleinuren per week. Deze zijn bedoeld voor leerlingen die extra 

uitleg nodig hebben voor een bepaald vak of tijd nodig hebben om extra te oefenen. 

Leerlingen worden op uitnodiging ingedeeld. 

 

5.2.3 Schoolklimaat 

 

Veiligheid 

 

Veiligheid in het onderwijs is een belangrijke voorwaarde. Leerlingen en personeel 

moeten kunnen leren en werken in een veilige omgeving, zowel in als rond de 

school. Panta Rhei heeft een veiligheidsbeleid7 ontwikkeld. In dit schoolveiligheids-

plan zijn preventieve maatregelen uitgewerkt en regels en procedures beschreven. 

Onder andere voor wanneer zich een calamiteit, ongeval of incident voordoet. 

Tevens is er een beschrijving van de taken in de afhandeling, opvang en nazorg. 

 

 

 

                                           
5 Stageplan 2018-2021 
6 Schoolondersteuningsprofiel, november 2016 
7 Veiligheidsplan, juni 2017 
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Pedagogisch klimaat 

 

Om goed te kunnen leren, is het belangrijk dat een leerling zich veilig voelt in de school 

en in de klas. Panta Rhei biedt een pedagogisch klimaat dat is gebaseerd op duidelijke 

kaders waardoor veiligheid en ontwikkeling wordt gerealiseerd. Er wordt steeds vanuit de 

relatie gewerkt op basis van een pedagogische grondhouding. In het onderwijsonder-

steuningsprofiel en veiligheidsplan staat beschreven hoe de begeleiding van de leerlingen 

wordt vormgegeven. De rol van de mentor is cruciaal. De mentoren worden ondersteund 

door een intern begeleider per docententeam. 

 

5.2.4 Onderwijsresultaten 

 

Resultaten 

 

Resultaten van de prestaties van leerlingen worden bijgehouden in SOM. Daarnaast 

maakt Panta Rhei gebruik van Scholen op de kaart, een landelijk initiatief van de scholen 

voor voortgezet onderwijs in samenwerking met het ministerie van Onderwijs en de VO-

raad. Op de website van Scholen op de kaart8 vermelden de deelnemende scholen op 

identieke wijze hun resultaten. Door het gebruik van benchmarks wordt in één oogopslag 

duidelijk hoe Panta Rhei presteert in verhouding tot andere, soortgelijke scholen. 

 

Sociale en maatschappelijke competenties 

 

Er wordt zowel binnen de vakken als vakoverstijgend gewerkt aan het vergroten van de 

sociale en maatschappelijke competenties van leerlingen. Er zijn terugkomende projecten 

op basis van maatschappelijke thema’s zoals Paarse vrijdag, debatwedstrijden en 

zwerfvuilproject in de onderbouw.  

 

Leerlingparticipatie 

 

De adjunct-directeur onderwijs voert acht maal per schooljaar (lunch)gesprekken met 

leerlingen uit verschillende leerjaren. In deze gesprekken worden leerlingen bevraagd 

over diverse onderwerpen. Zij kunnen ook zelf onderwerpen aandragen. Een verslag van 

deze gesprekken wordt gepubliceerd in het personeelsblad van de school en de 

opbrengsten worden gebruikt voor het aanscherpen en bijstellen van de doelstellingen en 

daarmee voor het verbeteren van het onderwijs.  

 

5.2.5 ICT 

 

Het ICT/beleid kent drie pijlers: 

• ICT-vaardigheden; 

• Ondersteuning aan het primaire proces; 

• Ondersteuning aan het secundaire proces. 

 

Panta Rhei bereidt haar leerlingen voor op een maatschappij waarin ICT onmisbaar is. 

Het bedrijfs- en privéleven vraagt in toenemende mate om kennis en vaardigheden op 

                                           
8 http://www.sgpantarhei.nl/School/Scholen_op_de_kaart 
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het gebied van ICT. In het programma wordt ICT & Media expliciet als vak aangeboden. 

Daarnaast worden de leerlingen natuurlijk vaardiger door het te doen. In de lessen zijn 

er opdrachten die met behulp van de computer en gebruik van internet gemaakt moeten 

worden. Ten tweede wordt ICT ingezet als ondersteuning op het primaire proces. Denk 

aan de smartborden en het digitale lesmateriaal voor rekenen en begrijpend lezen. Ook 

wordt steeds meer gebruik gemaakt van apps om de lessen aansprekend, activerend en 

afwisselend te maken. Ten slotte wordt ICT ingezet bij de secundaire onderwijstaken. 

Zermelo en Untis voor de roosters, SOM voor de leerlingadministratie en als leerlingvolg-

systeem, AFAS voor de financiële administratie en diverse andere administratieve 

processen, TRIPS voor het benchmarken van resultaten, WIS voor het bijhouden van de 

website en de portalen, Topdossier voor het opstellen van OPP’s en natuurlijk Microsoft 

Office. 
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 Bijlage 3 Lijst met relevante beleidsplannen 

 

 

Beleidsplan Eigenaar (Vier)jaarlijkse 

evaluatie  

Schoolplan E. Holtslag en 

C. Zonneveld 

2021 

Strategisch plan E. Holtslag 2021 

P&O-jaarplan J. Peppelenbos Jaarlijks 

Teamjaarplannen Teamleiders 

C. Zonneveld 

Jaarlijks 

Curricula Vakgroepvoorzitters Jaarlijks 

vakgroepplannen (in ontwikkeling) Vakgroepvoorzitters Jaarlijks 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) M. Vincken 2020 

Loopbaanbeleid (LOB) F. Kökcü 2018 

Taalbeleid M. Wolffenbuttel 2018 

Rekenbeleid C. Kea 2018 

Toetsbeleid en PTA C. Hössen 2018 

ICT-beleid C. Hössen 2018 

Veiligheidsbeleid (pedagogisch, 

pestprotocol &  sociaalpsychologisch en 

arbeidsomstandigheden) 

F. ‘t Hart 2020 

Verzuimbeleid M. Vincken 2018 

Stageplan C. Zonneveld 2018 

Kwaliteitsplan (in ontwikkeling) M. Wolffenbuttel 2018 
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 Bijlage 4 Lijst met gebruikte afkortingen 

 

 

AFAS  Applications For Administrative Solutions 

D&P  Profiel Diensten & Producten 

HR  Human resources 

ISK  Internationale schakelklassen  

ICT  Informatie– en communicatatietechnologie 

LOB  Loopbaanoriëntatie en – begeleiding 

LWOO  Leerwegondersteunend onderwijs 

MBO  Middelbaar beroepsonderwijs 

MBO  Medewerkersbelevingsonderzoek 

MT  Managementteam 

MR  Medezeggenschapsraad 

OC&W  Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen 

OPP  Onderwijsontwikkelingsperspectief 

PDCA-cyclus Cyclus ten behoeve van planmatig handelen: plan, do, check, act 

PIE  Profiel Produceren, Installeren & Energie 

P&O  Personeel &Organisatie 

PTA  Programma van Toetsing en Afsluiting 

ROSA  Regionale opleidingsschool Amstelland 

SOM  Het leerlingvolgsysteem 

SOP  Schoolondersteuningsprofiel 

SWV  Samenwerkingsverband 

VMBO  Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 

VO  Voortgezet onderwijs 

XLPU  Extra leerpleinuren 

Z&W  Profiel Zorg & Welzijn 

 

 

 

 
 


