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Inleiding

Voor u ligt het locatieplan van Maris Houtrust, een van de zes
locaties van het Maris College. Dit locatieplan is tot stand gekomen in
samenspraak met onze medewerkers, leerlingen en ouders. Het locatieplan is een vertaling van hoe wij op Maris Houtrust het schoolplan
vormgeven. In het schoolplan staat omschreven waar wij als Maris College gezamenlijk voor staan.
Het locatieplan treedt in werking vanaf de start van schooljaar 2021
en loopt door tot het einde van schooljaar 2025. Elk schooljaar wordt
geëvalueerd of dat wat wij dagelijks doen, strookt met onze missie en
visie en of wij ook daadwerkelijk de doelstellingen bereiken, die wij
ons hebben gesteld.
Babette van Engelen
Locatiedirecteur Maris Houtrust
Juni 2021
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Locatiegegevens

2.1 Locatie

Locatiegegevens

Maris Houtrust is een van de zes locaties van het Maris College, gevestigd
langs de kust van Den Haag. Wij zijn een mavo/havo-locatie. Aan het einde van
de brugklas wordt gedetermineerd. Leerlingen stromen vervolgens in leerjaar 2
door op mavo- of havoniveau. Na het derde leerjaar op havoniveau vervolgen de
leerlingen het havo-onderwijs op de locatie Belgisch Park. Daarnaast bieden wij,
als enige school in Den Haag, tweetalig mavo aan. Leerlingen die in de tweetalige
mavo-klas starten, vervolgen het onderwijs tot het examenjaar in de tweetalige
mavo.
Maris Houtrust telt momenteel 498 leerlingen. Het streven is om de locatie te laten
stabiliseren met een gemiddelde van 500 leerlingen per schooljaar. Per schooljaar kan het aantal klassen per leerjaar en niveau afwijken.

2.2 Schoolleiding
Het managementteam van Maris Houtrust bestaat uit een locatiedirecteur,
een teamleider onderbouw en een teamleider bovenbouw. Zij hebben de dagelijkse leiding over de locatie.
In de organisatie van de locatie bevindt zich, naast het managementteam, een coördinator passend onderwijs, een onder- en een bovenbouwteam van docenten
en onderwijsondersteunend personeel, te weten een conciërge, kantinemedewerkster, begeleiding- en coaching-medewerksters en een officemedewerkster.
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2.3 Positionering van de locatie
Het Maris College richt zich op kansrijk onderwijs. Iedere locatie is ingericht volgens de dakpanconstructie en biedt meerdere niveaus aan. Op Maris
Houtrust wordt daarom op mavo- en havoniveau lesgegeven. Dankzij de kleinschaligheid van de locatie, het betrokken personeel en de heldere schoolregels
en structuur bieden wij een warm pedagogisch klimaat, waarin zowel medewerkers, leerlingen en ouders het gevoel hebben dat ze worden gezien.
Bij kansrijk onderwijs hoort ook een goede aansluiting op het vervolgonderwijs,
het mbo en het havo. Maris Houtrust wil deze aansluiting op het vervolgonderwijs
de komende jaren verbeteren. Dit houdt in dat wij de leerlingen met een sterk
Loopbaanoriëntatie- en Begeleidingsprogramma voorbereiden op de toekomst.
Het maken van een juiste keuze voor vervolgonderwijs is van essentieel belang.
Zo bereiden wij onze leerlingen in de mavobovenbouw goed voor op hun vervolgopleiding binnen het mbo of het havo.
Om een goede aansluiting op het havo-onderwijs op Belgisch Park te waarborgen, bieden wij in de onderbouw het vak Onderzoek & Ontwerpen aan. Dit vak
hoort bij het Technasium op Belgisch Park. Door het vak ook op de locatie Houtrust aan te bieden, kunnen leerlingen ook doorstromen naar het Technasium.
Leerlingen die in het mavo-examenjaar zitten en ambitie hebben om na het behalen van hun diploma door te stromen naar havo, krijgen een havo-programma
aangeboden. Uit intern en landelijk onderzoek blijkt dat veel leerlingen stranden
in de vierde klas havo. Door ons havo-programma vergroten wij de kans op een
succesvolle doorstroom.
In schooljaar 2023-2024 worden de Gemengde Leerweg en de Theoretische
Leerweg (mavo) samengevoegd tot de Nieuwe Leerweg. Het doel van de Nieuwe
Leerweg is ook om leerlingen optimaal voor te bereiden op een doorstroom naar
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mbo 4-opleidingen of havo. De komende jaren staan op Maris Houtrust
in het teken van de voorbereiding op de Nieuwe Leerweg. De Nieuwe
Leerweg biedt Maris Houtrust de kans om de ambitie die zij heeft, om
leerlingen succesvol te laten zijn in hun toekomst, uit te voeren. Hoe wij
hieraan vormgeven, vindt u verder in ons locatieplan.
De Nieuwe Leerweg biedt Maris Houtrust ook de kans om zich meer
‘naar buiten toe’ te profileren. Door de kenmerken van de Nieuwe
Leerweg, zoals meer samenwerking met vervolgopleidingen en bedrijven, kunnen wij ons zichtbaarder maken in de omgeving. Dit biedt
leerlingen de kans meer te zien van wat zich in de maatschappij buiten
Maris Houtrust afspeelt. Burgerschap is hierin een belangrijk thema.

Uit de coronatijd, toen wij onder meer geen fysieke Open Dagen konden houden, is gebleken dat wij als Maris Houtrust nog geen verworven recht hebben. Wij zullen onze potentiële nieuwe leerlingen in de
school moeten halen om ze te laten kennismaken met Maris Houtrust.
Daarnaast zetten wij de komende jaren in op een versterking van onze
PR om meer zichtbaar te worden in het Haagse, onder meer via (social)
media. Daarnaast zullen de contacten met de basisscholen weer worden aangehaald.
Naar leerlingen en ouders communiceren wij zo helder mogelijk. Wij
vinden het van groot belang dat de ouders betrokken zijn bij de school
en bij de vorderingen van hun kind. Het vergroten van de ouderbetrokkenheid is een van de speerpunten van de komende jaren.

Kansrijk onderwijs is ook terug te vinden in de samenwerking met Maris Statenkwartier. Door de samenvoeging van de Gemengde Leerweg
en de Theoretische Leerweg en het bieden van goede doorstroommogelijkheden naar de havo, wordt de samenwerking de komende jaren
versterkt.
Naast kansrijk onderwijs, waarin wij leerlingen hun talenten optimaal
willen laten benutten, biedt Maris Houtrust een unieke kans aan leerlingen om tweetalig onderwijs te volgen. Den Haag, de stad van vrede
en recht, wordt steeds internationaler. Veel internationale bedrijven
vestigen zich in onze stad. Daarnaast is er veel werkgelegenheid in
onder meer de toeristische sector. Onze tweetalige mavo bereidt leerlingen voor op een internationaal bestaan door vaardig te worden in
de Engelse taal. Daarnaast is wereldburgerschap een speerpunt van
de tweetalige mavo. Door internationale reizen en uitwisselingen kijken leerlingen verder binnen de Europese Unie.
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Onderwijsbeleid

Leerlingen die starten op Maris Houtrust willen wij het beste uit zichzelf
laten halen. Wij ondersteunen ze hierbij en laten ze uitstromen op het best passende niveau. Om leerlingen zo voor te bereiden dat ze later succesvol zijn in een
steeds sneller veranderende maatschappij met nieuwe technologieën, leren wij
onze leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden aan. Om de leerlingen goed op de
toekomst voor te bereiden, maken wij ruimte voor Life Skills, activerende didactiek en ICT & technologie.

Onderwijsbeleid

3.1 Life Skills
Het Maris College heeft als visie leerlingen ‘skills for life’ mee te geven.
Vaardigheden die betrekking hebben op persoonlijke vorming en burgerschap,
waarmee leerlingen zich in de steeds veranderende maatschappij kunnen redden. Leerlingen moeten zelfsturend kunnen zijn. Hiervoor is het nodig dat zij in
staat zijn de juiste keuzes te maken, weten hoe zij in elkaar steken, wat hun talenten en kwaliteiten zijn en welke punten zij nog verder zouden kunnen ontwikkelen. Leerlingen worden meer eigenaar van hun eigen onderwijsproces. Niet
alleen in de vorm van formatief evalueren, wat wij de komende jaren willen ontwikkelen, maar ook in het plannen van eigen werk.
Ook is het van groot belang dat leerlingen over een positief zelfbeeld en voldoende zelfvertrouwen beschikken, zodat zij zich goed staande weten te houden
in onze steeds complexere maatschappij. Met het ontwikkelen van het mentoraat,
van minder administratie naar meer ruimte voor coaching, persoonlijke gesprek-
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ken en groei, proberen wij de leerlingen te begeleiden bij het behalen
van bovenstaande doelen.
Vanaf schooljaar 2021-2022 starten wij in leerjaar 1 met het geven van
‘skills’-lessen. Tijdens de skills-lessen werken de leerlingen in groepjes, in tweetallen en individueel aan verschillende projecten gekoppeld aan thema’s. Tijdens het doen van deze projecten ontdekken de
leerlingen waar hun interesses en talenten liggen. De mentor begeleidt dit leerproces en coacht ze hierbij. Het Loopbaanoriëntatie- en
Begeleidingsprogramma is geïntegreerd in de skills-lessen.
Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen onderwijsproces. Ze leren samen en zelfstandig te plannen, werken en evalueren. Ze leren keuzes
maken, waardoor het eigenaarschap bij de leerlingen blijft. Het vak
‘skills’ is een voorbereiding op het vak Dienstverlening en Producten. Dit vak is binnen de Nieuwe Leerweg erkend als praktijkgericht
programma. Alle leerlingen moeten een praktijkgericht programma
volgen en afsluiten. Het praktijkgerichte programma is gericht op het
uitvoeren van praktische en realistische opdrachten binnen en buiten
de school. In alle gevallen is er betrokkenheid van buiten de school
(bedrijfsleven, instellingen, overheden, vervolgonderwijs). Om deze
opdrachten te verwerven, moeten scholen die de Nieuwe Leerweg
aanbieden in de regio samenwerken met het bedrijfsleven en het mbo.
Een praktijkgericht programma is handelingsgericht beschreven.
Leerlingen die onderwijs volgen op basis van een praktijkgericht programma, voeren dus actief werkzaamheden en praktische opdrachten
uit: ze ‘doen’.
In schooljaar 2023-2024 worden de skills-lessen in het eerste leerjaar
aangeboden. In datzelfde schooljaar wordt in het tweede en derde

leerjaar het vak Dienstverlening & Producten gegeven. In het derde
leerjaar doen de leerlingen schoolexamens als afsluiting in het vak
Dienstverlening & Producten. Hierdoor hebben leerlingen in het vierde leerjaar de mogelijkheid zich goed voor te bereiden op hun vervolgonderwijs, het mbo of het havo.
Om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst, behoort goed
burgerschap ook tot de life skills. Naast aandacht voor burgerschap
binnen de lessen aardrijkskunde, geschiedenis, skills, mentorlessen
en maatschappijleer, zal er doorlopende aandacht moeten zijn voor
burgerschapsvorming binnen de school.

3.2 Activerend onderwijs
De skills-lessen en het vak Dienstverlening en Producten bieden
de uitgelezen manier om activerend onderwijs aan te bieden. Vakoverstijgende projecten zijn de grondslag van de lessen. Meerdere vakken
zijn betrokken bij de thema’s van de opdrachten, zodat de uitvoering
ook in de klassikale lessen aan bod kan komen.
Niet alleen in de skills-lessen worden projecten uitgevoerd. Zo wordt
de komende jaren onder andere door de vakken aardrijkskunde, wiskunde en economie het vakoverstijgende project ‘verduurzaming en
vergroening van het schoolplein’ uitgevoerd.
Het activerend onderwijs willen wij niet alleen in de lessen naar voren laten komen. Het moet verweven zijn met alle activiteiten die wij
als school doen. Om leerlingen betrokken te maken bij school en ze
meer inzicht te geven in hun interesses en talenten, worden naschoolse
cursussen aangeboden, door docenten die dit doen vanuit hun eigen
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interesses en kwaliteiten. Ook ouders zullen een rol spelen binnen ons onderwijs
en naschoolse cursussen. Dit vergroot tevens de ouderbetrokkenheid.

3.3 ICT & technologie
Het gebruik van ICT is door de coronatijd zowel voor het docententeam
als de leerlingen in een stroomversnelling gekomen. Op Maris Houtrust is veel
ervaring opgedaan met het gebruik van Microsoft Teams, digitale methodes en
programma’s als Lessonup. Het gebruik van ICT biedt mogelijkheden tot differentiatie en personalisering van het onderwijs. Leerlingen kunnen gemakkelijker
op hun eigen tempo en niveau werken. Alle leerlingen hebben de beschikking
over een eigen device, zodat digitaal onderwijs altijd kan worden ingezet.
Het beschikken over goede digitale vaardigheden is noodzakelijk. In de skills-lessen en het Maris-brede project Digistart krijgen de leerlingen vanaf de brugklas
de onmisbare vaardigheden binnen de digitale wereld aangeleerd. Door voorlichting willen wij leerlingen Mediawijsheid meegeven, onder meer op het gebied van privacy en het gebruik van social media.
Binnen het Maris College worden werknemers opgeleid tot ‘toolmaster’. Zij zijn
aanspreekpunt voor een expertise waar zij zich verder in ontwikkelen. Alle docenten worden geschoold om digitale leermiddelen te kunnen gebruiken ter ondersteuning van uitdagend en motiverend onderwijs. Het Maris College gaat met
hulp van externen een routeboekje ontwikkelen om de inzet van ICT & nieuwe
technologieën goed te integreren in ons onderwijs.
In ons onderwijs en bij het project Techniek aan Zee maken de leerlingen kennis
met diverse nieuwe technologieën. Leerlingen gaan ervaring op doen met programmeren en het gebruiken van robots, drones en virtual reality.
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Het Maris College gaat in samenwerking met het ROC Mondriaan zorgen voor de ontwikkeling van een opleiding tot creatief technoloog,
om zo een grotere groep leerlingen, en met name meisjes, te interesseren voor een toekomst in de technische sector.
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Professionalisering
en personeelsbeleid

De merkbelofte van het Maris College, ‘Wij verbinden ons aan jouw toekomst’, is tevens een belofte aan onze werknemers. Alle medewerkers krijgen de
mogelijkheid zich te ontwikkelen.

4.1 Professionalisering van het managementteam

Professionalisering
en personeelsbeleid

Het managementteam zal over een aantal jaren bestaan uit bevoegde
schoolleiders. De teamleiders zijn gestart met de studie vakbekwaam leiderschap. De komende jaren wordt naar meer ‘gespreid leiderschap’ gewerkt. Om
dit te bewerkstelligen zal de gespreks- en teamoverlegcyclus vernieuwd en geïntensiveerd worden. Taken die voorheen bij de school- en teamleiders lagen,
zullen worden overgenomen door meer zelfsturende teams. Dit biedt de schoolen teamleiders meer ruimte om hun specifieke talenten Maris-breed in te zetten.
Tevens biedt het lager in de organisatie leggen van eigenaarschap de ruimte aan
school- en teamleiders om meer tijd te besteden aan onderwijskundige ontwikkelingen.

4.2 Professionalisering OP en OOP
In dit schoolplan staat omschreven waar wij ons de komende vier op jaar
richten. Deze visie met de daarbij horende doelen geven de richting van de professionalisering aan. Door met werknemers te bespreken wat zij willen, wat zij
kunnen en wat zij willen ontwikkelen, creëer je een krachtige organisatie.
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In de (pré)oog-gesprekken en team-overleggen zullen de doelen van
de organisatie continu op de agenda staan en met de werknemers worden besproken. De pré-oog-gesprekken zullen regelmatig plaatsvinden en gericht zijn op een open gesprek, zonder uitvoerige vragenlijsten. Het is van groot belang dat iedereen altijd goed voor ogen houdt
waarom wij doen wat wij doen en of dat wat zij als werknemer doen,
ook bijdraagt aan het bewerkstelligen van die doelen. Hierbij gaat het
niet alleen om de locatie-specifieke doelen, maar zeker ook de Maris-brede doelen. Doordat medewerkers leiding geven aan hun eigen
loopbaan, denken zij zelf na over hun duurzame inzetbaarheid.
De komende jaren staat een aantal onderwijsvernieuwingen op het
programma, waar ontwikkeling van werknemers voor nodig is. Het
geven van activerend onderwijs, onder meer tijdens de skills-lessen,
vergt een andere rol en houding van de docent, namelijk meer coachend en minder sturend. De skills-docent zal ondersteuning krijgen
om zich deze nieuwe rol eigen te maken. In de Nieuwe Leerweg wordt
vanaf schooljaar 2023-2024 het vak Dienstverlening & Producten het
praktijkgerichte vak. Een aantal docenten wordt de komende jaren opgeleid tot docent Dienstverlening & Producten.
Docenten die lesgeven binnen het tweetalig onderwijs blijven tweejaarlijks hun Engels taalniveau op peil houden door middel van scholing.
Zoals eerder omschreven worden de docenten ICT-vaardig gemaakt
en leren ze gebruik te maken van nieuwe technologieën om de leerlingen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling. Wij vereisen hierbij
een minimumniveau van de werknemers, omdat de beheersing van
digitale vaardigheden direct gekoppeld is aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Docenten krijgen veel ontwikkeltijd, onder meer gefaciliteerd in
tweewekelijks clusterontwikkeltijd op dinsdagmiddagen. Dit houdt in
dat de invulling van de vergadermomenten, bijvoorbeeld voor leerling-besprekingen, locatie-specifiek heringericht moeten worden en
efficiënter moeten plaatsvinden. Dit vereist een strakke planning en
controle op de jaarplanning.
Het Maris College participeert binnen de Opleidingsschool Haaglanden (OSH), een samenwerkingsverband tussen een aantal (opleidings)scholen die gezamenlijk vormgeven aan de duale opleiding tot
docent. De inzet van de schoolopleider wordt de komende jaren nog
belangrijker, gezien de lerarentekorten. Jaarlijks zullen twee schoolopleiders studerende docenten en stagiairs aan de hand van het inductieprogramma zo goed mogelijk begeleiden.
Om stagiairs goed te begeleiden zijn alle werkplekbegeleiders bevoegd of halen zij, wanneer zij nog geen certificaat hebben, alsnog hun
bevoegdheid om werkplekbegeleider te zijn. Van alle docenten die
een LC-functie bekleden, wordt verwacht dat zij (bevoegd) werkplekbegeleider zijn. Om een win-win situatie te creëren wordt de komende jaren ingezet op het formuleren van (stage)onderzoeksopdrachten
gericht op onze eigen ambities, als Life Skills, activerend onderwijs en
ICT & Technologie.

4.3 Locatie-overstijgend leren
De kracht van het Maris zit in de mensen zelf. Het Maris is een
bron van expertise. Ook de expertise die aanwezig is op andere locaties, kan binnen de locatie worden gehaald of Maris-breed worden
ingezet. Wij verwachten van docenten dat zij hun expertise breed in-
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zetten in ontwikkelvragen. Bijvoorbeeld wanneer een docent een sterk
pedagogisch en veilig werkklimaat kan creëren, kan hij of zij worden
gevraagd startende of zich ontwikkelende docenten op andere locaties te begeleiden.
Door middel van intervisie en collegiale visitatie leren medewerkers
van elkaar. Gezien het belang van uitwisseling faciliteert Maris Houtrust medewerkers
(locatie-overstijgend) bij elkaar te kijken en met elkaar in overleg te
gaan. Het managementteam geeft hierin het goede voorbeeld, onder
meer door collegiale visitatie.

Vanwege de versnippering van de vele vaksecties, is gekozen voor het
creëren van clusters. Dit geeft meer balans tussen de grote en de kleine vaksecties, door een aantal eenheden te vormen die even groot zijn.
De clusterleiders ontvangen meer mandaat om de clusters goed aan
te kunnen sturen. Dit vergt afstemming met teamleiders. Door clusterleiders meer mandaat te geven, kunnen zij het gesprek met vaksectie
beter aangaan (professionele dialoog).

In onze proeftuinen, zoals bijvoorbeeld de skills-lessen, wordt geëxperimenteerd met de inzet van Life Skills en activerend onderwijs. De
leerervaringen uit deze proeftuin kunnen in de locatie-overstijgende
leer-labs worden uitgewisseld. Zo kunnen de ervaringen met het geven van de skills-lessen worden uitgewisseld met de docenten Dienstverlening en Producten van andere locaties. Op die manier kunnen we
onderzoeken wat goed ging en waar ruimte is voor verbetering, in de
voorbereiding op het vak D&P op de locatie Houtrust.
Het Maris College is een complexe organisatie waar veel moet worden afgestemd tussen de locaties. Elke locatie biedt minimaal twee
niveaus aan, wat inhoudt dat op meerdere locaties een bepaald lesniveau wordt aangeboden. Zo heeft Maris Houtrust een onderbouw havo,
dat zijn vervolg heeft op Maris Belgisch Park. Daarnaast stroomt zo’n
20% van de leerlingen na het behalen van het mavodiploma door naar
4 havo. Dit vereist op meerdere vlakken goede afstemming.
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Kwaliteitszorg

Maris Houtrust heeft de afgelopen jaren goede onderwijsresultaten behaald. De locatie scoort ruim voldoende op de kwaliteitskaart van de inspectie,
zowel qua slagingspercentage als opstroom naar een hoger niveau. Om deze
goede resultaten te waarborgen, is het noodzakelijk dat ons kwaliteitszorgsysteem optimaal functioneert.

5.1 Overzicht van de onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg

Door goed zicht te hebben op onze onderwijsresultaten, kunnen wij altijd
op een juiste manier verantwoording afleggen over onze behaalde resultaten.
Door resultaten vanuit de nationale cohortenonderzoeken, aangevuld met eigen
onderzoeksgegevens uit het programma MMP, goed te analyseren, kunnen wij tijdig ondersteunende maatregelen treffen om resultaten die onder de norm dreigen te vallen, aan te pakken.
Maris Houtrust heeft de komende jaren als speerpunt meer gericht en cyclisch
te werken aan een opbrengstgerichte cultuur, onder andere door de resultaten
meer onderwerp van gesprek te laten zijn in teams en clusters.
Het Onderwijsresultatenmodel van de Inspectie bestaat uit vier indicatoren. Voor
elk van deze indicatoren heeft de inspectie een minimale norm bepaald.
•  Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool
(onderwijspositie t.o.v. advies po)
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Onderbouw
Onderwijspositie t.o.v. advies po

•  Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2
(onderbouwsnelheid)
•  Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling
(bovenbouwsucces)
•  Gemiddeld cijfer centraal examen van alle vakken per afdeling
(examencijfers)

30% 25% 20% 15% -

Onderdeel

Berekeningen 2021

Onderwijspositie t.o.v. advies po
Onderbouwsnelheid
Bovenbouwsucces
Gemiddelde cijfers eindexamen

Boven de norm
Boven de norm
Boven de norm
Boven de norm
(gegevens 2020)

Onderdeel

Score 2021

Norm voldoende

Onderwijspositie t.o.v. advies po
Onderbouwsnelheid
Bovenbouwsucces
Gemiddelde cijfers eindexamen

25,97 %
97,24 %
92,62 %
6,45

-10,05 %
94,05 %
83,91 %
6,10 (gegevens 2020)

10% 5% -5% -

norm
-10,05%

-10% -15% -20% 18/19

19/20

20/21

Driejaarstotaal

Onderbouwsnelheid

100% 95% -

norm
94,05%

90% 85% 80% 75% 17/18

18/19

19/20

Driejaarstotaal

De inzet van Begeleiding en Coaching, voorheen in de vorm van huiswerkklassen, heeft er onder meer toe geleid dat de onderbouwsnelheid en het
bovenbouwsucces zijn gestegen. Leerlingen die dreigen uit te vallen, krijgen
intensieve en individuele begeleiding, waardoor zij weer de juiste koers varen.
Begeleiding en Coaching zal daarom de komende jaren worden gecontinueerd.
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Onderbouwsnelheid

Bovenbouw
Bovenbouwsucces (Driejaarstotaal)

100% -

Schooljaar

Score 2021

Norm voldoende

2017 - 2018
2018 - 2019
2019 – 2020
Gemiddelde 3 jaar

95,24 %
97,45 %
98,88 %
97,24 %

94,05 %

Schooljaar

Score 2021

Norm voldoende

2017 - 2018
2018 - 2019
2019 – 2020
Gemiddelde 3 jaar

90,30 %
91,94 %
95,26 %
92,61 %

83,91 %

95% 90% 85% -

Bovenbouwsucces

80% 75% 70% 65% vmbo g/t
norm

83,91%

Examencijfers (Driejaarstotaal)

7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
vmbo g/t
norm

Zoals eerder aangegeven wil Maris Houtrust het eigenaarschap lager in de
organisatie leggen. Zo wordt de komende jaren een verbeterplan geschreven
met het bovenbouwteam om de dalende examencijfers weer te doen stijgen.
De afgelopen jaren is een verbeterslag gemaakt op het gebied van de PTA’s. Nu
wordt deze verbeterslag doorgezet naar de PTD’s en wordt meer eenduidigheid
binnen de vakwerkplannen gecreëerd.
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Beleidsvoornemens en
activiteitenplanning

WAT

TOELICHTING

EIGENAAR

PLANNING

• Ontwikkeling PR-plan: cyclisch activiteiten inzetten
om leerlingen te werven en omschrijving gebruik
(social) media

• Onderzoeken wat effect is van de inzet van de
diverse middelen.
Mogelijkheid ‘vloggen’ bekijken

• Projectgroep PR

• In september PR-plan 21-22
definitief

• Warm pedagogisch klimaat waarborgen door eenduidig interpreteren en toepassen schoolregels

• Samen met leerlingen en medewerkers
schoolregels continu blijven bespreken

• Onderbouw- en bovenbouwteam

• September

• Ouderbetrokkenheid versterken door klankbordbijeenkomsten te organiseren

• Klankbordgroep inzetten bij de organisatie van
thema-avonden.

• MT

• Planning klank-Bord

• Positie TTO verbeteren o.a. door versterken PR.
Ontwikkeling visie op Wereldburgerschap en
creëren lesprogramma

• Nieuwe folders en film ontwikkelen

• Coördinator TTO

• November 2021

• Doorstroom naar vervolgopleidingen verbeteren
(zowel mbo 4 als havo) d.m.v. versterken LOB om
leerlingen een juiste vervolgkeuze te laten maken.
Uitvoeren havo-doorstroomprogramma om de
aansluiting op havo te verbeteren

• In een later stadium worden beide punten
verweven in de Nieuwe Leerweg

• Decaan / projectgroep doorstroom mavo-havo

• 2021-2022

• Ontwikkeling Nieuwe Leerweg; opzetten skillslessen en Dienstverlening en Producten

• Uitwerken curriculum Nieuwe Leerweg en examenprogramma

• MT / Coördinator Nieuwe Leerweg /projectgroep

• 2021-2025

• Ontwikkeling doorlopende leerlijn Burgerschap

• Niet alleen in vakken verweven, maar in hele
school laten terugkomen

• Projectgroep Burgerschap

• 2021-2025

• Leerlingen meer eigenaarschap over onderwijsproces bieden; zelfsturend

• Inzet op coaching / Uitbreiding executieve
functies door EF-agenda en inzet Schoolblocks

• Docententeam

• Versterken programma loopbaanoriëntatie en
begeleiding

• In ieder leerjaar worden structureel LOB-lessen
aangeboden

• MT / Decaan

Positionering

Onderwijsbeleid

• Schooljaar 2021-2022

WAT

TOELICHTING

EIGENAAR

PLANNING

• Deelname PLG / Formatief evalueren

• In samenwerking met Belgisch Park is een PLG
Formatief evalueren opgezet

• FMA

• Schooljaar 2021-2022

• Ontwikkeling mentoraat door mentoren meer
coachende rol te geven, zodat leerling zelfsturend
wordt.

• Gesprekstechnieken aanleren

• TL / Mentoren

• 2021-2025

• Projectonderwijs versterken, o.a. door meer
projecten te initiëren

• Project ‘verduurzaming en vergroening van het
schoolplein’ start in september 2021

• Projectgroepen

• 2021-2025

• Inzet digitale middelen verhogen; docenten leren
programma’s in te zetten die tot meer differentiatie
en personalisering leiden

• Leerlingen beschikken allen over een eigen device

• Projectgroep ICT & Technologie

• 2021-2025

• Mogelijkheid bieden 2e bevoegdheid te behalen

• MT en medewerkers

• 2021-2025

• MT

• 2021-2025

• Gehele team

• 2021-2025

Onderwijsbeleid

Professionalisering en personeelsbeleid
• Duurzame inzetbaarheid creëren door werknemers zelf na te laten denken over ontwikkeling.
Deze ontwikkeling wordt besproken in een
vernieuwde gesprekkencyclus, waarin het préoog-gesprek een belangrijke rol speelt
• Werkdrukvermindering door te onderzoeken of
de inzet van ICT groepsgroottes kan verkleinen
• Collegiale visitatie en intervisie binnen de locatie
en locatie-overstijgend inbedden in de cultuur
van de school.
Door meer uitwisseling verbetert het beeld van
mobiliteit op een positieve manier

• Consequenties als lesuitval accepteren, gezien het
belang van de visitatie

WAT

TOELICHTING

EIGENAAR

PLANNING

• Projectgroepen voeren in samenwerking met
coördinatoren en MT’s beleid uit

• MT / schoolopleider /
werkplekbegeleiders / stagiairs

• 2021-2025

• Projectgroepen / MT’s

• 2021-2025

• 2021-2025

Professionalisering en personeelsbeleid
• Schoolopleiders en werkplekbegeleiders zijn allen
geschoold. In samenspraak met stagiairs worden
onderwerpen vanuit onze school aangedragen om
in onderzoeksopdrachten te verwerken
• Creëren gespreid leiderschap door teams en
werknemers eigenaar te maken van onderwijsontwikkelingen

Kwaliteitszorg
• Gericht en cyclisch zicht houden op onderwijsresultaten. De uitkomsten van de onderwijsresultaten
worden in de teams besproken, waarna ingezet
wordt op het waarborgen of verbeteren

• Het bovenbouwteam richt zich op de verbetering
van de examenresultaten

• Onderwijsteams

• Inzet Begeleiding en Coaching om onderbouwsnelheid op peil te houden

• Leerlingen die dreigen uit te vallen krijgen individuele begeleiding

• Coördinator Passend onderwijs

