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Voorwoord
Beste collega, leerling, ouder(s)/verzorger(s), geïnteresseerde,
Voor u ligt het schooljaarplan van het Bouwens voor het schooljaar 2022-2023.
In schooljaar 2021-2022 is het nieuwe schoolplan in werking getreden. In het achterliggende schooljaar is een start gemaakt
om de doelen en ambities te verwezenlijken of verder uit te bouwen. Het schoolplan sluit namelijk aan bij de koers die het
Bouwens al enkele jaren geleden heeft ingezet.
In het tweede hoofdstuk blikken we terug op het schooljaar 2021-2022 om vervolgens in het derde hoofdstuk met de titel
Gewoon goed onderwijs, onderwijs voor de leerling, de plannen voor het schooljaar 2022-2023 te beschrijven.
Competente medewerkers en de bedrijfsvoering komen in hoofdstuk 4 en 5 aan bod.
Omdat schooljaar 2021-2022 in het teken stond van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en omdat we opnieuw te
maken kregen met maatregelen die invloed hadden op de organisatie en het vormgeven van ons onderwijs, hebben we
besloten om de dagelijkse gang van zaken voorrang te geven.
Ontwikkelingen die in eerdere jaren gestart zijn, zoals BouwensXplore, de Nieuwe Leerweg, het eigentijds gymnasium en het
ondersteuningsplein, zijn doorontwikkeld door betrokken collega’s.
Ik hoop van harte dat we over een jaar kunnen vaststellen dat schooljaar 2022-2023 heeft mogen brengen wat we
verwachten en dat we minder dan de afgelopen twee jaar geleid worden door maatregelen en aanpassingen aan het
onderwijs. Het schooljaar 2022-2023 staat in het teken van de voorbereidingen op het 50-jarig bestaan van het Bouwens.
Ik wens alle leerlingen, hun ouder(s)/verzorger(s), onze collega’s en betrokkenen een mooi en leerzaam schooljaar toe!

Annemarie Lukassen,
rector
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1. Beleidsvisie stichting Limburgs Voortgezet
Onderwijs (LVO)
In het najaar van 2020 is de nieuwe beleidsvisie van LVO vastgesteld. Deze beleidsvisie heeft de titel Horizon 2025. In
de bijlage is de grafische weergave hiervan opgenomen. Dit zijn de eerste zinnen uit “Horizon 2025 – onderwijs vanuit
waarderend perspectief”, de beleidsvisie van LVO. Deze beleidsvisie beschrijft zeven items, te weten:
1. De leerling
2. De medewerker
3. De school
4. Bedrijfsvoering
5. Samen		
6. Kwaliteit
7. Dialoog

Ruim baan voor hun vaardigheden, keuzes en unieke persoonlijkheid;
Aandacht en waardering voor leerlingen en voor elkaar;
Een bron van talent, want we kennen elkaar en zien elkaar;
Slim samenwerken en duurzaam bouwen;
Ontwikkelen van het best denkbare onderwijs voor onze leerlingen;
Mogelijkheden zien en versterken, doelen stellen en er samen voor gaan;
Vanzelfsprekend en betrokken in een open gesprek zijn.

Schoolplan het Bouwens
In het voorjaar van 2021 is, aansluitend op de beleidsvisie, het nieuwe schoolplan van het Bouwens geschreven. We hebben
voor de vier daaropvolgende jaren de volgende ambities en doelstellingen vastgesteld.
Door de relatie maken we het leren levensecht, je bouwt aan talenten voor de toekomst.
In deze zin doen we recht aan het belang van de relatie, mede ter voorbereiding op de toekomst en de rol die leerlingen gaan
vervullen in de maatschappij. Tevens geven we aan dat het leren betekenisvol moet zijn én dat iedere leerling de kans krijgt
om zijn of haar talenten uit te bouwen als voorbereiding op zijn of haar toekomst.
Ter realisatie van onze missie en visie ambiëren wij dat het Bouwens gewoon goed onderwijs aanbiedt, waar de leerling en
medewerker centraal staan.
Ambitie 1
Doel 1
Doel 2		
Ambitie 2
Doel 3		
Doel 4		
Doel 5
Doel 6		
Doel 7
Doel 8		
Ambitie 3
Doel 9
Doel 10

Gewoon goed onderwijs
We behalen goede resultaten en leggen de lat hoog;
We bereiden onze leerlingen voor op de vervolgstudie of het werk.
Onderwijs voor de leerling: succesvol onderwijs voor de leerling
Het curriculum wordt aan de hand van leerdoelen vormgegeven;
Door middel van het betekenisvol leren, wordt leren levensecht;
Maatwerk door aan te sluiten bij de behoeften en talenten van leerlingen;
Met behulp van LOB bouwen leerlingen gericht aan hun toekomst;
Door dagelijks te werken aan de relatie wordt de ontwikkeling gemonitord;
Er is een intensieve samenwerking met de stakeholders in de omgeving.
Competente medewerkers: de medewerker staat centraal
Onderwijskundig leiderschap is de maatstaaf;
De medewerker is competent, gemotiveerd en kent de mogelijkheden.
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2. Terugblik schooljaar 2021-2022
Het schooljaar 2021-2022 stond in het teken van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) waarin aandacht was voor
verschillende aspecten die door de lockdowns en aanpassingen van het onderwijs in de zogenaamde bubbels vanaf maart
2020.

Nationaal programma onderwijs (NPO)

In de voorbereiding van het NPO voor het lopende schooljaar werd aandacht gevraagd voor het wegwerken van
achterstanden en werd er ingezet op extra mentorbegeleiding. In de begroting was er ruimte gelaten om interventies te
kunnen doen. We hebben dit lopende het schooljaar ook gedaan als een situatie daar om vroeg. Bijvoorbeeld vanuit een
rapportvergadering, gesprek binnen teams, escalaties in klassen of vakachterstanden voor bepaalde groepen leerlingen. Het
tussentijds interveniëren heeft positief uitgepakt.
NPO 2021-2022
1.
Motivatie, welbevinden, sociaal emotionele problematiek
Door mentoren extra uren voor het voeren van gesprekken te geven, de introductie van het schooljaar te verlengen ten
opzichte van andere jaren en door alle zorgfunctionarissen binnen school extra uit te breiden, is ruimte gemaakt om te
werken aan het welbevinden van leerlingen. Om ook daadwerkelijk tijd vrij te maken voor mentoren om in gesprek te gaan,
zijn extra onderwijsassistenten aangenomen om te ondersteunen in de les, zodat een mentor met een kleinere groep of met
een individuele leerling in gesprek kon gaan. De functionarissen en onderwijsassistenten hebben meer tijd kunnen besteden
aan individuele leerlingen op het ondersteuningsplein.
Er zijn extra toezichthouders binnen de school ingezet om de leerlingen tijdens de (gescheiden) pauzes te kunnen begeleiden.
Ook tijdens pauzes leek het negatieve effect van het ontbreken van de motivatie en negatief welbevinden zichtbaar in
het gedrag van leerlingen. Het heeft afgelopen jaar in ieder geval extra aandacht en tijd gevraagd om de rust te bewaren
en om rust te brengen tijdens de pauzes. Binnen het veiligheidsoverleg is de het toezichthouden vaker onderwerp van
gesprek geweest vanwege de verergerende problematieken die de veiligheid van leerlingen en medewerkers raakten. In
samenwerking met Vorkmeer en de gemeente komen de jongerenwerkers van Vorkmeer regelmatig tijdens pauzes op school
om met leerlingen in gesprek te gaan.
De gedragswetenschapper die sinds januari 2022 voor één dagdeel in de week aan het Bouwens verbonden is, wordt door de
directe collega’s als heel positief ervaren en de ondersteuningsbehoefte van voor met name vmbo-leerlingen geeft aan dat
het noodzakelijk is om uitbreiding van de ondersteuning met een gedragswetenschapper te continueren.
Voor veel leerlingen is dit goed geweest en heeft de investering ook zijn vruchten afgeworpen. In de voorbereiding voor
volgend schooljaar blijft het welbevinden een aandachtspunt. Dit blijkt uit gesprekken met de klankbordgroep, teamleiders en
sectieleiders. Wat opvalt zijn de verschillen tussen leerjaren en niveaus, wat vooral in gedrag tot uiting komt.  
We ervaren het als heel positief dat de extra’s die het onderwijs verrijken, zoals de revue, de reizen, de BLA, gastsprekers en
uitstapjes naar bedrijven sinds het voorjaar weer mogelijk zijn. In combinatie met de vrijwillige ouderbijdrage wil ik een plan
maken om hier aankomend schooljaar meer gebruik van te kunnen maken, als de omstandigheden het (wel) toelaten.
Inmiddels is in samenwerking met de gemeente en het VSO een rebootklas ingericht voor leerlingen die gebaat zijn bij
een programma buiten de reguliere lessen en begeleiding, maar wel in combinatie met het onderwijs op het Bouwens (zie
bijlage).
2.
Leren leren, studievaardigheden, structureren, plannen
Van de plannen die onder deze noemer uitgevoerd zijn, hebben de trainingen die georganiseerd zijn voor leerlingen in de
onderbouw, de extra ondersteuningslessen en de studieplanner in de brugklas positief bijgedragen. Alle vakdocenten en
daarmee ook alle mentoren hebben dezelfde training gevolgd om leerlingen hierin te kunnen begeleiden. Het maken van
afspraken hierover en een plan van aanpak per domein, is een vervolgstap. Voor de planagenda wordt onderzoek verricht om
deze schoolbreed in te voeren, met bijbehorende afspraken voor mentoren en vakdocenten.
De huidige huiswerktoezichtklas die in periode 3 gestart is, wordt niet actief bezocht. Dit vraagt aandacht, waarbij de
ervaringen van dit schooljaar kunnen dienen voor de inzet van volgend schooljaar.
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3.
Leesvaardigheid en begrijpend lezen
De resultaten van Diataal en het oude taalbeleidsplan zijn het uitgangspunt geweest voor het aanbieden van extra
taalondersteuning tijdens de ondersteuningslessen in de brugklas en tweede klas. In het taalbeleidsplan en vanuit de
werkgroep zijn voorstellen gedaan om samen met andere vakken te werken aan taal, vanuit het principe dat iedere docent
een taaldocent is.
4.
Ingeoefende (praktische) vaardigheden, LOB (beroepsgerichte vakken/kunst/practicum/alle vakken)
Hiervoor bieden we extra lessen aan en breiden we de formatie onderwijsassistentie uit, om aan de ene kant leerlingen
extra lessen aan te kunnen bieden en aan de andere kant de docent te assisteren bij de uitvoering van de les. Zeker voor
techniek zijn de extra lessen voor leerlingen om de opdrachten af te kunnen maken heel goed geweest. Het assisteren van de
docent tijdens de lessen Zorg en Welzijn in de vorm van extra ogen en handen in het lokaal, is ook heel positief geweest voor
bepaalde doelgroepen.
5.
Vakspecifieke ondersteuning
Onder dit kopje vallen meerdere interventies:
Extra ondersteuningslessen, op aanvraag van secties;
Extra derde klas kader;
Extra lessen;
Onderwijsassistentie bij de basisberoepsgerichte leerweg;
(School)examentraining door Lyceo, waarbij met name de ondersteuning voor de examenklassen positief beoordeeld
is geworden.
Hebben we alle doelen bereikt? Helaas zijn niet alle gestelde doelen bereikt, maar daar staat tegenover dat het hebben
van de financiële ruimte om nieuwe interventies te doen en andere achterwege te laten, positief gewerkt heeft. Vanuit de
ervaringen van het lopende schooljaar stellen we de doelen bij.

Samengevat
•
•
•
•

•

Motivatie ontbreekt:
april 2022: blijvende constatering
Leren-leren, plannen, structureren en studievaardigheden ontbreken:
april 2022: in combinatie met eerste constatering, blijft dit staan.
Leesvaardigheid en begrijpend lezen wordt door verschillende vakken opgemerkt als belangrijk aandachtspunt:
april 2022: goed opgepakt, verder borgen bij de vakgroep Nederlands.
Ingeoefende praktische vaardigheden ontbreken bij de beroepsgerichte vakken, maar ook bij kunst en vakken waar  
practica plaatsvindt:
april 2022: voor verschillende vakken extra interventies gedaan, dit heeft goed gewerkt.
Vertragingen en hiaten in het curriculum bij individuele vakken, met name de exacte vakken in verschillende
leerstromen:
april 2022: voor verschillende vakken extra interventies gedaan, dit heeft goed gewerkt.
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Uit het schooljaarplan van het schooljaar 2021-2022
Ambitie 1
Gewoon goed onderwijs
Doel 1
We behalen goede resultaten en leggen de lat hoog;
Doel 2		
We bereiden onze leerlingen voor op de vervolgstudie of het werk.
Ambitie 2
Onderwijs voor de leerling: succesvol onderwijs voor de leerling
Doel 3		
Het curriculum wordt aan de hand van leerdoelen vormgegeven;
Doel 4		
Door middel van het betekenisvol leren, wordt leren levensecht;
Doel 5
Maatwerk door aan te sluiten bij de behoeften en talenten van leerlingen;
Doel 6		
Met behulp van LOB bouwen leerlingen gericht aan hun toekomst;
Doel 7
Door dagelijks te werken aan de relatie wordt de ontwikkeling gemonitord;
Doel 8		
Er is een intensieve samenwerking met de stakeholders in de omgeving.
Ambitie 3 Competente medewerkers: de medewerker staat centraal
Doel 9
Onderwijskundig leiderschap is de maatstaaf;
Doel 10
De medewerker is competent, gemotiveerd en kent de mogelijkheden.
•
De leerstroom BouwensXplore (doel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):
De uitgestelde evaluatie van de doelstellingen van het project zal plaatsvinden, de lessentabel van de eerste drie leerjaren is
gereed en afgestemd binnen teams en secties en het programma voor de bovenbouw is gereed.
Gerealiseerd: De lessentabel voor de volledige leerstroom is gereed en met instemming van de MR voor de komende jaren
afgerond. Daarmee kunnen de betrokken collega’s en teams nu aan de slag gaan en werken aan het ontwikkelen van het
programma persoonlijke ontwikkeling, levensecht leren en het curriculum voor de individuele vakken.
•
Gymnasium (doel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7):
Het onderwijsprogramma voor de eerste drie leerjaren evenals de lessentabellen voor de eerste drie leerjaren zijn
geëvalueerd en herzien.
Gerealiseerd: De lessentabel voor het derde leerjaar is vastgesteld. Het Leerlingenaantal bij de aanmelding is toegenomen, de
keuze voor Latijn in de bovenbouw ook. Helaas zien we bij de overgang van leerjaar 1 naar 2 en bij de overgang van leerjaar 2
naar 3, nog relatief veel leerlingen afhaken, vanwege hun eigen keuze of door de determinatiecriteria.
Inmiddels is naast het vaststellen van de lessentabel, ook vorm gegeven aan de gymnasiumdag, de persoonlijke leertijd en de
excellentiemodules.
•
Big Picture Learning voor de basisberoepsgerichte leerweg (doel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):
De coaches van de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg, geven samen het programma vorm waarin gewerkt wordt aan de
genoemde doelen.
Gerealiseerd: Voortzetting van de ontwikkeling, waarbij meer aandacht geweest is voor de individuele leerling en de dagelijkse
gang van zaken in de klas, ten opzichte van de onderwijsontwikkeling.
•
De nieuwe leerweg voor het vmbo (doel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):
Het programma voor de nieuwe leerweg, vanuit de aangeboden richtlijnen, zal binnen de visie van het Bouwens voorbereid
worden voor de start in schooljaar 2022-2023. Dat betekent dat er keuzes gemaakt worden voor een programma, de
lessentabellen voor deze leerweg herzien moeten worden en de pilots die dit schooljaar gedaan worden, geëvalueerd zijn.
Gerealiseerd: Er is een keuze gemaakt voor het examenprogramma van het beroepsgerichte vak in de nieuwe leerweg:
Technologie en Toepassing (T&T). Met deze keuze als vertrekpunt, wordt verder gewerkt aan het curriculum en de
bijbehorende lessentabel. Voor het schooljaar 2022-2023 zijn er geen wijzigingen ten opzichte van het schooljaar 2021-2022.
•
Technasium en Techniek (doel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):
De fysieke samenwerking is een feit door het realiseren van een deel van de werkplaats. Lopende het schooljaar wordt de
inhoudelijke samenwerking verder onderzocht. Voor de technatoren, tevens vakdocenten van de eerste groep leerlingen in de
bovenbouw van het technasium, ligt er de uitdaging om dit programma verder vorm te geven.
Gerealiseerd: Een Technasiumwerkplaats die aansluit bij het domein Techniek. De samenwerking door praktijkondersteunende
onderwijsassistenten is er en collega’s hebben een gezamenlijke scholing Grow gevolgd. Binnen het curriculum zal het
samenwerken de komende jaren verder onderzocht worden. Binnen het vak O&O (Onderzoek en Ontwerpen) is de eerste
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groep leerlingen in de bovenbouw aan hun PTA begonnen en zijn de voorbereidingen getroffen voor de eerste lichting
examenkandidaten van de havo.
•
Techniekopleiding/Sterk Techniek Onderwijs (doel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):
Het techniekonderwijs verder ontwikkelen, samenwerking bedrijven verder uitbouwen, binnen de doorlopende leerlijn
primair onderwijs-voortgezet onderwijs (Ontdeklab) gezamenlijke projecten ontwikkelen en de doorlopende leerlijn vmbombo (vakmanschapsroute) herzien.
Gerealiseerd: De doorlopende leerlijn vmbo-mbo zal niet meer vanaf de brugklas starten, maar in samenwerking met
het bedrijfsleven en het mbo vanaf de derde klas vormgegeven worden. Met de coördinator van het Ontdeklab is een
project ontwikkeld op O&O-achtige wijze. Dit project is geëvalueerd en dit wordt aankomend schooljaar samen met de
instroomcoördinatoren verder uitgewerkt.
•
Cultuur (doel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):
Het project Cultuur zal dit jaar eindigen, na het vormgeven van het programma voor leerjaar drie. Aan het eind van dit
schooljaar is het project geïmplementeerd en vindt de evaluatie plaats. Voor doelstelling 8 is een subsidie van de gemeente
Peel en Maas benut om dit doel te realiseren in de vorm van een combinatiefunctionaris.
Gerealiseerd: Het Cultuurfestival in het derde leerjaar was een succes. Leerlingen hebben zelf een meester gezocht die hen
begeleid heeft. De combinatiefunctionaris, ingevuld door twee collega’s van het Bouwens hebben een start gemaakt met een
cultuurplan voor de jongeren uit Peel en Maas. Volgend schooljaar krijgt dit een vervolg tijdens het laatste subsidiejaar. De
tussenevaluatie vindt plaats in september 2022.
•
Loopbaanoriëntatie en begeleiding (doel 2, 5, 6, 7, 8):
De visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding is opnieuw vastgepakt en beschreven. De uitwerking hiervan als onderdeel van
het versterkt mentoraat, komt terug op de agenda van de teams.
Gerealiseerd: Loopbaanoriëntatie (LOB) is geïntroduceerd bij de teams gedurende een teamoverleg in de eerste maanden van
het schooljaar. De schoolleiding heeft voor het nieuwe schooljaar de kaders vastgesteld. Iedere leerling ervaart twee keer de
LOB-cyclus waarbij gestart wordt met een activiteit waarover gereflecteerd wordt met de vijf loopbaancompetenties. In het
portfolio van de leerling worden zijn of haar bevindingen weergegeven. Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij de LOBcyclus van hun zoon of dochter.
•
Bouwens Toptalenten (doel 1, 5, 6, 8):
Het Bouwens kent van oudsher een maatwerkprogramma om aan te sluiten bij (individuele) toptalenten. In de praktijk zijn
dit veelal sporters, maar ook leerlingen met bijvoorbeeld muzikale talenten kunnen hier gebruik van maken. In samenwerking
met handbalvereniging BEVO wordt aan gemotiveerde handballers een specifiek programma aangeboden. Parallel aan
het programma voor handballers, loopt een programma voor voetbaltalenten. Op de agenda van de coordinatoren van dit
programma staat het schrijven van een toekomstplan.
Gerealiseerd: Op basis van de leerlingenaantallen en aanmeldingen is BTT dit schooljaar georganiseerd. Omdat er te weinig
handballers aangemeld zijn, is het onmogelijk om de handbaltraining voort te zetten, zonder extra kosten voor het Bouwens.
Spijtig dat hiermee de samenwerking met BEVO gestopt is, maar het aantal zoals bij de start van de samenwerking was
voorzien, is niet gehaald. Voor individuele toptalenten is een plan beschikbaar gesteld om onderwijs en sport te combineren,
aangepast aan de laatste richtlijnen van de inspectie.
•
Burgerschap (doel 4, 8):
Vanuit de nieuwe visie op burgerschap wordt aansluiting gezocht bij bestaande activiteiten binnen teams en secties.
Gerealiseerd: In het eerste jaar van de tijdelijke projectgroep, is een plan geschreven dat volgend schooljaar voorbereid wordt
voor de implementatie (zie bijlage).
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3. Gewoon goed onderwijs, onderwijs voor de
leerling
Onder verantwoordelijkheid van de voltallige schoolleiding.
Het Bouwens verzorgt in het schooljaar 2022-2023 onderwijs aan een kleine 1.400 leerlingen die veelal afkomstig zijn uit de
gemeente Peel en Maas. Als school vinden we het belangrijk dat we in nauwe verbinding staan met de samenleving om ons
heen en zijn we ons er van bewust dat we voor een breed publiek onderwijs en begeleiding vormgeven.

Leerstromen

Het Bouwens biedt onderwijs aan in de volgende leerstromen en biedt keuzemogelijkheden aan waar leerlingen hun talenten
tot hun recht laten komen.

Doelstelling schooljaar 2022-2023

Voorbereiden op de krimp, waarbij het wenselijk is om een breed onderwijsaanbod en zoveel mogelijk keuzes voor leerlingen
te behouden, maar wel op basis van een betaalbaar concept.
NPO
Met de ervaringen van het afgelopen schooljaar hebben we het NPO voor het Bouwens aangepast (zie bijlage).
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Doelen voor het onderwijs op het Bouwens, uit te werken in het schooljaar 2022-2023
Afgelopen schooljaren is gestart met het analyseren van de vorderingen, veelal uitgedrukt in cijfers, van de leerlingen van het
Bouwens. Vanuit de doelen, zoals beschreven onder ambitie 1, Gewoon goed onderwijs, vraagt dit om een plan van aanpak
dat gaat leiden tot een kwaliteitsagenda.
Gevoed door de keuzes die leerlingen maken in hun loopbaan en de manier waarop dit (soms uit ontevredenheid) gebeurt,
vraagt dit aandacht voor een goed gesprek en goede ondersteuning in het loopbaanproces van de leerling. Gekoppeld aan de
tevredenheidsonderzoeken die afgenomen zijn onder leerlingen en ouders, waarin al enkele jaren op rij aangegeven wordt
dat er te weinig oog is voor de ontwikkeling van het individu, is gekozen om doel 6 en 7 in het schooljaar 2022-2023 centraal
te stellen.
Voor aankomend schooljaar zijn de volgende doelen, afgeleid uit het schoolplan geformuleerd:
Ambitie 1
Gewoon goed onderwijs
Doel 1
We behalen goede resultaten en leggen de lat hoog;
Doel 2		
We bereiden onze leerlingen voor op de vervolgstudie of het werk.
Ambitie 2
Onderwijs voor de leerling: succesvol onderwijs voor de leerling
Doel 5
Maatwerk door aan te sluiten bij de behoeften en talenten van leerlingen;
Doel 6		
Met behulp van LOB bouwen leerlingen gericht aan hun toekomst;
Doel 7
Door dagelijks te werken aan de relatie wordt de ontwikkeling gemonitord;
Secties (doel 1 en 2)
Onder aansturing van de schoolleiding zal dit onderwerp geagendeerd worden voor de secties. Het streven is om voor de
individuele vakken te werken aan verbetering van de examenresultaten als deze onder het landelijk gemiddelde liggen.
Een analyse met behulp van het programma Cumlaude zal inzicht geven over de huidige resultaten. Op teamniveau wordt
gewerkt aan het behalen van het basisschooladvies voor leerjaar 1 en 2 bij de overgang naar een volgend leerjaar.
Doel: vasthouden of verbeteren examenresultaten en waarmaken van het basisschooladvies in de onderbouw.
Teams (doel 2, 6 en 7)
Onder aansturing van de teamleiders zal gewerkt worden aan de LOB-cyclus, zoals gepresenteerd bij de start van het
schooljaar 2021-2022. De cyclus is inmiddels verder uitgewerkt en de jaarplanning is afgestemd op het vormgeven van
minimaal twee loopbancycli per schooljaar.
Loopbaancyclus (2/schooljaar)
Startgesprek, begin schooljaar door mentor, reflectie op het gesprek in portfolio van de leerling (willen leren kennen).
Eerste cyclus:
Activiteit periode 1 (in te vullen door team, onder leiding van expertisegroep). Reflectiegesprek door mentor, verslag in
portfolio leerling, reflectie ouders).
Tweede cyclus:
Activiteit periode 2 (in te vullen door team, onder leiding van expertisegroep). Reflectiegesprek door mentor, verslag in
portfolio leerling, reflectie ouders).
Eind van het schooljaar: reflectie op het schooljaar door de leerling (portfolio).
Doel: Leerlingen ontwikkelen vaardigheden waarmee zij keuzes leren maken tijdens en na hun middelbare schooltijd en leren
te reflecteren op activiteiten en gedrag.
Werkgroepen (doel 5)
Binnen het Bouwens zijn voor specifieke doelgroepen, aansluitend bij behoeften of talenten van leerlingen werkgroepen
actief. Binnen de werkgroepen wordt, afhankelijk van de fase waarin de leerstroom zich bevindt, onderwijs ontwikkeld aan de
hand van nieuwe doelstellingen. Daarnaast worden eerder geformuleerde doelstellingen onderhouden. Deze werkgroepen
zijn gefaciliteerd vanuit externe subsidiestromen en sluiten aan bij doelstellingen vanuit de betreffende subsidiestroom.
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Concreet vertaalt zich dit naar de volgende ontwikkelingen binnen de taakgroepen die daarvoor aangesteld zijn:
•

De leerstroom BouwensXplore (doel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Aan het eind van het jaar is het curriculum voor de eerste twee leerjaren beschreven. Voor de bovenbouw is ruimte
binnen het curriculum voor de vijf competenties van BouwensXplore. Het programma levensecht leren en het
programma persoonlijke ontwikkeling is voor alle leerjaren gereed.

•

Gymnasium (doel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
- Evaluatie van het programma voor leerjaar 1 t/m 3
- Verbeterde instroom én doorstroom binnen het gymnasium van het Bouwens

•

Big Picture Learning voor de basisberoepsgerichte leerweg (doel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
De coaches van de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg geven samen het programma vorm waarin gewerkt wordt 		
aan de genoemde doelen.

•

De nieuwe leerweg voor het vmbo/doorlopende leerlijn en vernieuwd vmbo (doel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)		
- Lessentabel voor het cohort 2022-2026 is gereed.
- Programma persoonlijke leertijd is voor zowel de nieuwe leerweg als de kaderberoepsgerichte leerweg gereed.
- Doorlopende leerlijn, in samenwerking met bedrijven en mbo, is gereed. De doorlopende leerlijn vervangt de 		
zesjarige techniekopleiding die na het cohort 2021-2025 niet meer als aparte opleiding vormgegeven wordt.
Aandachtspunt: aanpassing lessentabel

•

Technasium en Techniek (doel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
De fysieke samenwerking is een feit door het realiseren van een deel van de werkplaats. Lopende het schooljaar
wordt de inhoudelijke samenwerking verder onderzocht.

•

Cultuur (doel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Programma en resultaten combinatiefunctionaris (doel 8) is geëvalueerd en is een vast onderdeel van het curriculum
voor havo en vwo, als keuzevak naast O&O.
Aandachtspunt: aanpassing lessentabel (MR-maart 2020)

•

Bouwens Toptalenten (doel 1, 5, 6, 8)
Toekomstplan voor BTT en individuele sporters is gereed.

•

Burgerschap (doel 4, 8)
Stappenplan is geïmplementeerd en burgerschap is herkenbaar op het Bouwens.

•

Devices (doel 1, 2, 3, 5)
In twee brugklassen is ervaring opgedaan met het werken met een eigen devices voor leerlingen en het plan 		
hiervoor voor de komende jaren is gereed.

•

Ontdeklab (doel 4, 5, 6, 8)
Het Ontdeklab, een samenwerking tussen PO, VO, gemeente en bedrijven uit de gemeente Peel en Maas, heeft
samen met het Bouwens, specifiek voor de leerlingen van groep 8, projecten ontwikkeld waarvoor zij naar het  
Bouwens komen. Samen met de collega’s van Instroom is een plan gemaakt waarin deze projecten onderdeel zijn 		
van de kennismaking met het Bouwens vanuit groep 8.

Persoonlijke ontwikkeling, ondersteuning en zorg (doel 5, 8)
De spil in de begeleiding is de mentor of coach van de leerlingen. De mentor of coach voert het gesprek met de leerlingen
over persoonlijke ontwikkeling, welbevinden, loopbaanoriëntatie en resultaten. Het is belangrijk dat mentoren voldoende
toegerust zijn om dat gesprek te voeren en voldoende bagage moeten hebben om de persoonlijke ontwikkeling van hun
leerlingen te volgen. Naast het professionaliseren van mentoren is het onderhouden van coachende vaardigheden een
blijvend aandachtspunt. Het Bouwens gaat daarbij insteken op preventief werken, in plaats van achteraf bijsturen.
Daar waar de mentor het eerste aanspreekpunt is, ligt er ook een vraag bij vakdocenten als het gaat om de begeleiding van
leerlingen tijdens de vakles. Het geven van (didactische) feedback en het bespreken van leervaardigheden staat dit schooljaar
vanuit de NPO-middelen centraal.
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Daar waar de vraag naar begeleiding, ondersteuning en zorg meer vraagt dan de mentor kan bieden, kan extra ondersteuning
geboden worden vanuit het ondersteuningsplein. Voor toelichting daarop verwijs ik naar het ondersteuningsplan van het
Bouwens.
De collega’s van het ondersteuningsplein, aangevuld met de gedragswetenschapper en ambulant begeleider vanuit
het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, ondersteunen mentoren, coaches en vakdocenten daarbij. Ook in de
professionalisering van mentoren, coaches en vakdocenten spelen zij een rol.
Om de goede begeleiding te realiseren werken de collega’s van het ondersteuningsplein nauw samen met partners in de
gemeente, voorzieningen in de omgeving en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV VO 31.01 Noord-Limburg).
Uit deze samenwerking zijn in het schooljaar 2020-2021 onder de noemer Scholen in beweging de volgende projecten
ontwikkeld die in het schooljaar 2021-2022 geborgd zijn:
OCO-netwerk (versterken van expertise in het VO Noord-Limburg)
Beïnvloedbaar gedrag (ondersteuning voor mentoren, o.a. vormgegeven in het pedagogisch koffertje met de naam  
10 gouden weken)
De vliegende brigade (adequaat samenwerken met zorgpartners in de regio)
Flow (leerarrangementen indien regulier onderwijs niet passend is)
Middels NPO-financiering zal het ondersteuningsplein in het schooljaar 2022-2023 uitgebreid worden met een rebootklas.
Deze rebootklas biedt ruimte aan leerlingen die door de onderbrekingen van het onderwijs tijdens de coronapandemie
structuur en motivatie missen. Er is een programma waarbij leerlingen begeleid worden om aan hun gedrag te werken en ook
te zorgen dat zij na enkele weken weer in kunnen stromen in hun reguliere klas.
Samenwerking (doel 8)
Naast de specifieke samenwerking die plaatsvindt binnen vastgestelde samenwerkingsverbanden, zoals het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs, Voortijdig schoolverlaten, Sterk techniek onderwijs en Opleidingsschool NoordLimburg, werkt het Bouwens samen met partners binnen de Stichting LVO, Stichting Ontdeklab en de Industriële Kring Peel
en Maas. Ook met het primair onderwijs uit het voedingsgebied van het Bouwens wordt nauw samengewerkt. Binnen de
samenwerking met het primair onderwijs wordt een doorlopende leerlijn op verschillende thema’s ontwikkeld.
Met ingang van 1 augustus 2021 is een collega-school voor Openbaar onderwijs binnen Stichting LVO en binnen de gemeente
Peel en Maas gestart met Agoriaans onderwijs. De komende jaren zal de samenwerking met deze school verder uitgebouwd
worden.
Samen met de Aloysiusstichting en het Buurtcollege zal aankomend jaar onderzoek gedaan worden naar het inclusiever
maken van het VO in Peel en Maas. Op de eerste plaats omdat er veel leerlingen uit de gemeente buiten de gemeente Peel en
Maas Speciaal onderwijs of praktijkonderwijs volgen en op de tweede plaats om tegemoet te komen aan de opdracht vanuit
het SWV Passend Onderwijs.
Kwaliteitsperspectief (doel 1, 2, 3, 5)
Het is de taak van alle betrokkenen om te werken vanuit het bewustzijn om de kwaliteit van onderwijs te bewaken en te
verbeteren. Naast de al beschikbare data en verantwoordingsmomenten, zal komend schooljaar het programma Cumlaude
ingezet worden om aan teamleiders en sectieleiders informatie te verschaffen om de dialoog over kwaliteit te voeren.
Gedurende het schooljaar wordt een kwaliteitsagenda die verleden jaar aangezet is verder uitgewerkt. Daarin wordt voor de
verschillende actoren, zoals teams en secties, beschreven welke data op welk moment relevant en helpend is om de kwaliteit
van onderwijs te verbeteren.
In het schooljaar 2022-2023 zal kwaliteitszorg, in relatie tot de eerder geformuleerde doelstellingen, onderwerp van gesprek
zijn binnen secties en teams.
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4. Competente medewerkers
Onder verantwoordelijkheid van de voltallige schoolleiding, in nauwe afstemming met de adviseur Mens&Organisatie.
In het schoolplan 2021-2025 staat de ambitie met aanvullende doelen beschreven voor de medewerker en de organisatie:
Ambitie 3
Competente medewerkers: de medewerker staat centraal
Doel 9
Onderwijskundig leiderschap is de maatstaaf;
Doel 10
De medewerker is competent, gemotiveerd en kent de mogelijkheden.
Iedere medewerker is lid van een team en docenten zijn daarnaast lid van een sectie. Binnen de groep
onderwijsondersteunend personeel zijn verschillende functiecategorieën te onderscheiden die gezamenlijk verantwoordelijk
zijn voor een deel van de ondersteuning.
Evaluatie van de doelen van het schooljaar 2021-2022.
Tevredenheid van medewerkers:
De resultaten van de laatste medewerkerstevredenheidsonderzoeken geven aan dat de relatie tussen de schoolleiding en
de medewerkers aandacht vraagt. Uiteraard zitten hier nuanceverschillen in, maar de schoolleiding zal hier schoolbreed
aandacht voor hebben. Tevredenheid van medewerkers is echter niet alleen van de schoolleiding, in de dialoog met
medewerkers zullen hier afspraken over gemaakt worden.
Gerealiseerd:
- Gesprekken binnen teams over tevredenheid
- Communicatieplan
Voortzetten gesprekscyclus met medewerkers:
Iedere medewerker heeft jaarlijks een formeel gesprek met zijn leidinggevende waarin de persoonlijke én professionele
ontwikkeling centraal staan. In het gesprek worden eveneens de wederzijdse verplichtingen vanuit het functieprofiel (vanuit
de functiewaardering) besproken. Naast deze formele jaargesprekken zullen er informele gesprekken, teamgesprekken en
sectiegesprekken plaatsvinden waarin eveneens aandacht is voor professionele ontwikkeling, persoonlijk welbevinden,
onderwijsontwikkeling en de onderwijskwaliteit centraal staan.
Parallel aan de gesprekscyclus die iedere medewerker met zijn of haar direct-leidinggevende voert, zal iedere docent die
benoemd is in een LC- of LD-functie, een gesprek voeren met de rector over de toegevoegde waarde van de LC- of LD-functie.
Zie ook opmerking over taakbeleid en functiemix.
Gerealiseerd:
- Met alle medewerkers is een jaargesprek gevoerd, uitgezonderd de collega’s uit het vwo-team en facilitair in verband 		
met ziekte van de leidinggevende
- Met ongeveer de helft van de collega’s die in het verleden een promotie hebben gemaakt naar docent LC of docent LD 		
is het gesprek gevoerd waarbij de vraag “Hoe maak jij het verschil?” centraal stond.
Onderwijskundig leiderschap:
Van alle medewerkers wordt onderwijskundig leiderschap verwacht. Dit valt uiteen in twee aspecten:
-  Pedagogisch didactisch handelen
- Lerende cultuur
Het ontwikkelen van een professionele houding waarin het pedagogisch didactisch handelen afgestemd is op de doelgroep,
in een lerende cultuur waar het leren van en met elkaar vanzelfsprekend is. Dat betekent ook dat het aanspreken van elkaar,
het geven van feedback aan collega’s en medewerkers onze aandacht krijgt. Als professional heb je een voorbeeldfunctie voor
leerlingen en collega’s en je praat met elkaar in plaats van over elkaar.
Het vormgeven van de lerende cultuur is gekoppeld aan de visie en doelen van de opleidingsschool Noord-Limburg:
- Samen sterk in leren
-  Persoon, praktijk en theorie in samenhang
Onvoldoende aandacht voor geweest.
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Duurzame inzetbaarheid
Al verschillende jaren werkt het Bouwens vanuit de doelen van duurzame inzetbaarheid.
De basis hiervoor is het huis van werkvermogen.
De eerder geformuleerde doelstellingen blijven daarmee overeind:
•
Vitale en gezonde medewerkers in een gezonde werkomgeving;
•
Samen zorgen voor meer werkplezier;
•
Samen nadenken over werkvermogen vanuit perspectief van de leerlingen;
•
Zelfregie terug bij medewerkers;
•
Lumpsum inzetten voor onderwijs;
•
Ziek is ziek, maar ziek is niet altijd arbeidsongeschikt.
Gerealiseerd: De verzuimcijfers zijn niet teruggelopen, maar alle medewerkers die ziekteverlof genieten zijn in gesprek met
hun leidinggevende vanuit het principe van duurzame inzetbaarheid. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de verwachtingen
over de samenwerking met de nieuwe arbodienst hooggespannen waren, maar niet waargemaakt zijn gedurende het
afgelopen schooljaar.
Terugdringen werkdruk en deskundigkundigheidsbevordering:
Terugdringen werkdruk, welbevinden medewerkers in relatie tot duurzame inzetbaarheid blijft gespreksonderwerp op de
agenda van de schoolleiding én tijdens (formele jaar-)gesprekken tussen medewerker en leidinggevende. Samen zoeken naar
mogelijkheden, maatwerk leveren en mogelijke oplossingen bespreekbaar maken is een verantwoordelijkheid van iedereen.
Gerealiseerd: zie MTO
Samenwerking (nieuwe) arbodienst:
Vanaf 1 juni 2021 werkt Stichting LVO met een andere arbodienst dan de afgelopen jaren het geval was. Equilar werkt vanuit
het principe duurzame inzetbaarheid en zal de medewerkers en leidinggevenden van het Bouwens ondersteunen in het
werken aan bovenstaande doelstellingen.
Gerealiseerd: zie verzuim
Taakbeleid en functiemix:
Gedurende het schooljaar 2020-2021 is een werkgroep actief geweest om de uitgangspunten van het taakbeleid te evalueren
en te herzien. Dit laatste is nog niet volledig gelukt, maar er zijn in de laatste schoolweken van het schooljaar gesprekken
gevoerd met medewerkers die als doel hadden informeren en ophalen. Met de resultaten van deze gesprekken zal in de
eerste helft van het schooljaar een herzien taakbeleid voorgelegd worden aan de MR-P.
De functiemix staat aankomend schooljaar op de agenda van zowel de schoolleiding als op de agenda van de MR-P-Directie.
Daarbij is afgelopen jaar een voorstel gedaan voor de benoemingsprocedure waarbij de druk die dit zich aan de kant van de
medewerker, als ook aan de kant van de benoemingsadviescommissie met zich meebrengt terugdringt.
Over de inzet en het functioneren van collega’s met een LC- of LD-functie zal in het schooljaar 2021-2022 verder gepraat
worden. Daarop vooruitlopend zal een gesprek gevoerd worden door de rector over het verschil dat gemaakt wordt met de
andere functies in het onderwijs.
Gerealiseerd: zie gesprekscyclus

Doelen schooljaar 2022-2023
-

Medewerkerstevredenheidsonderzoek in maart laat een positieve verbetering zien ten opzichte van het MTO van  
maart 2021;
Leiderschapsontwikkeling schoolleiding, onder leiding van externe partij;
Nieuw taakbeleid, waarin de nieuwe CAO meegenomen wordt;
Gesprekscyclus vanuit waarderend perspectief;
Scholing sectieleiders in verband met kwaliteitszorg.
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5. Bedrijfsvoering
Onder verantwoordelijkheid van de rector in nauwe samenwerking met adviseurs Personeelszaken, Financiën en Facilitair

Leerlingenaantallen (inkomsten)

De leerlingenaantallen lopen jaarlijks terug, deels door de krimp, maar ook deels door de tussentijdse uitstroom die zich
afgelopen schooljaarwisseling ineens inzette. Ons marktaandeel is goed en blijft constant of neemt zelfs iets toe, maar
leerlingen maken sneller dan in het verleden de keuze om de middelbare school niet af te maken.

Financiën

De lijn die ingezet is om financieel gezond te blijven wordt de komende jaren aangehouden. Het onderwijs in Nederland
krijgt te maken met een nieuwe (vereenvoudigde) bekostigingssystematiek. Voor de begroting van 2022 en voor de
meerjarenraming 2023-2026 zal het resultaat doorgerekend worden voor het Bouwens. Bij de invoering wordt rekening
gehouden met een verevening over vijf jaar.
Vanaf 1 augustus 2021 geldt de wet vrijwillige ouderbijdrage die voorschrijft dat alle leerlingen op dezelfde manier
deelnemen aan buitenlesactiviteiten en dezelfde rechten hebben als het gaat over voorzieningen die vanuit de ouderbijdrage
betaald worden. In overleg met de ouderraad en de oudergeleding van de MR (instemmingsrecht) is deze wet voorbereid.

Veiligheid

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij het Bouwens. De veiligheidscoördinator, preventiemedewerker en de rector bespreken
maandelijks de stand van zaken en pakken actuele thema’s op.
De agenda van het veiligheidsoverleg bestaat uit de volgende thema’s:
1.
checklist schoolveiligheid LVO;
2.
de interne, externe audits of interne inspecties;
3.
overzicht met klachten, incidenten, bijna ongevallen, ongevallen en calamiteiten;
4.
monitoring status preventieve, corrigerende en verbetermaatregelen;
5.
onderzoek tevredenheid als een primaire meting van het systeemresultaat;
6.
RI&E en het plan van aanpak.
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Huisvesting en frisse scholen

Het Bouwens is gehuisvest in een kwalitatief goed schoolgebouw. Het onderhouden van dit gebouw is opgenomen in
de meerjarenonderhoudsplanning, de zogenaamde MOP. Het binnenklimaat van het gebouw vraagt aandacht. Mede
door de extra aandacht die er is voor ventilatie en mogelijkheden tot subsidie, kan dit schooljaar gestart worden met de
voorbereidingen die uiterlijk december 2023 leiden tot aanpassingen waardoor het Bouwens voldoet aan de kenmerken van
Frisse scholen.
Op 7 juli 2022 is de kick-off geweest en zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het verduurzamen van het gebouw
gestart.

Huisvesting en onderwijskundige ontwikkelingen

In de meerjarenraming 2024-2027 is een taakstellende opdracht opgenomen om een plan te schrijven voor het gebruik
van het gebouw. De exploitatiekosten lopen niet terug, terwijl de leerlingenaantallen en daarmee de inkomsten wel
teruglopen. De taakstelling is vanaf 2025 ingezet en loopt door in 2026 en 2027. Medegebruikers, sluiten van gangen met
lokalen, toiletten of inhuizen van een andere vorm van onderwijs. Welke keuze gemaakt gaat worden, vraagt om een grondig
onderzoek dat gestart zal worden in 2022-2023.

Gebiedsontwikkeling Piuspark

Sinds maart 2017 ligt er een intentieverklaring waarin alle betrokken partijen die gehuisvest zijn in het gebied, dat bekend
staat onder de naam Piuspark, samenwerken en samen zorgdragen voor het gebied. Het Bouwens ligt letterlijk in het hart van
dat gebied. Voor de samenwerking tussen sport(verenigingen), onderwijs, bewoners, zorg en de gemeente wordt een vorm
gezocht die dat mogelijk maakt. Er wordt gedacht aan een maatschappelijke coöperatie.
Voor de ontwikkeling van het gebied, de wegen, velden, straten en pleinen, is door de gemeente ontwerpbureau LOSstadomland gevraagd om een ontwerp te maken. Het ontwerp is tot stand gekomen vanuit een gebiedsvisie en de
samenwerking tussen alle bewoners en gebruikers van dit gebied.
De komende jaren zal zowel de samenwerking verder uitgewerkt worden, als de inrichting van het gebied aandacht krijgen.
Voor het Bouwens betekent dit mooie kansen om het levensecht leren verder vorm te geven en mogelijkheden voor de sectie
LO in samenwerking met de Piushal en aangesloten sportverenigingen.
De samenwerking tussen de bewoners en alle gebruikers van het Piuspark is verder uitgewerkt. Er zijn beachvolleybalvelden
gerealiseerd en collega’s van het Bouwens participeren in werkgroepen die gaan over de inrichting of het gebruik van
Piuspark.
Deze ontwikkeling zal in het schooljaar 2022-2023 verder voortgezet worden en zowel het plan als de realisatie komen steeds
dichter bij het eindresultaat.
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Bijlage burgerschap

*
**

Visie het Bouwens: deze sluit aan bij het schoolplan 2021-2025
Bouwstenen Burgerschap van Curriculum.nu
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Bijlage NPO
Inzet

Doel en doelgroep

Resultaat

Menukaart

Uitbreiding lessen,
ondersteuning

Extra onderwijsassistentie voor
invallessen
Onderwijsassistentie voor
ondersteuningsplein, Z&W en BPL

Docenten kunnen leerlingen
begeleiden

Onderwijsassistenten
(B of E)
Gericht op
welbevinden (C)

Extra toezicht

Toezichthouders voor alle leerlingen,
tijdens de pauzes, huiswerk maken op
school
Extra lessen in verband met curriculum
(Wi-B (V6), Wi (K4), OS-uren, …)
Extra ondersteuningsuren
Examentraining (extern/intern)
Extra inzet OL/OS bovenbouw (nog uit
te werken)
• Big Picture Learning (acht
mentoren elk 50 klokuren)
• Gymnasium (vijf collega’s elk
50 klokuren)
• Kaderberoepsgerichte
leerweg en nieuwe leerweg:
ontwikkeling persoonlijke
leertijd (zes collega’s, elk 100
klokuren)
• BouwensXplore (vier coaches,
elk 150 klokuren en 50
klokuren per vak in leerjaar 1
en 2)

Rust in de school
Aandacht voor huiswerk door
leerlingen
Geen hiaten in curriculum
Extra begeleiding mogelijk

Eén-opéénbegeleiding (B)

Onderwijs dat aansluit bij de
leerling van nu waarbij aandacht
is voor het welbevinden,
curriculum en de loopbaan van
de leerling.

Effectievere inzet van
onderwijs (B)
Gericht op
welbevinden (C)

Uitbreiding lessen,
curriculum

Evalueren, bijstellen en
ontwikkelen onderwijs

Project devices in de klas

•
•

Projectleider, 50 klokuren
Leden, elk 30 klokuren

Gedragsklas

Zie bijlage

Deskundigheidsbevordering

Extra scholingsbudget voor individuele
docenten, teams en vaksecties
Managementassistentie
Projectleider
Fysieke planagenda invoeren, met
bijbehorende afspraken voor het
gebruik hiervan voor leerlingen,
mentoren, vakdocenten en ouders
Fundag hele school

Ondersteuning NPO
Planagenda

Onvoorzien

Instructie in kleine
groepen (B)
Onderwijsassistenten
(B)

De ontwikkeling van het
onderwijs voor deze doelgroepen
worden het voorbeeld voor de
andere doelgroepen binnen de
school.

Keuze en eventuele
aandachtspunten voor en bij het
invoeren van devices voor alle
leerlingen van het Bouwens
Extra begeleiding voor leerlingen
die meer ondersteuning nodig
hebben, dan binnen het reguliere
mentor- en lesprogramma
geboden kan worden.
Voldoende gekwalificeerd
personeel
Ondersteuning schoolleiding bij
het uitvoeren van het NPO
Leerlingen kunnen plannen en
keuzes maken

Effectievere inzet van
onderwijs (B)

Motivatie

Welbevinden (C)

Gericht op
welbevinden (C)

B, C en D
Extra personeel (E)
Faciliteiten en
randvoorwaarden (F)
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Bijlage beleidsvisie LVO

Het Bouwens | Schooljaarplan 2022-2023 | 20

