AANVRAAG PROJECT DOORONTWIKKELING PASSEND ONDERWIJS
1. Gegevens aanvrager:
Naam school: Coornhert Lyceum
Telefoonnummer:023 5121616
Contactpersoon m.b.t. deze aanvraag: Sita Abbringh
2. Wat houdt het project in (kort)?
Project motivatie coaching. Leerlingen helpen om zich weer te motiveren voor school,
zodat ze weer met plezier naar school gaan.
3. Wat wil je bereiken met het project? Welke resultaten verwacht je?
 aantal zittenblijvers reduceren en voorkomen van afstroom
 hoger slagingspercentage
 het voorkomen van ongediplomeerde uitstroom
 leerlingen meer voldoening laten halen uit hun schoolperiode
 ondersteuning en begeleiding bieden voor een goede leerattitude
4. Hoe lang duurt het project (start- en einddatum)?
Startdatum: september 2017
Einddatum: juli 2019

5. Hoeveel medewerkers/leerlingen zijn erbij betrokken (indien relevant)?
Anna Engel en Sita Abbringh zijn de motivatie coaches. Leerlingen worden aangemeld via
mentoren. In eerste instantie zijn de doelgroepen 3 en 4M, 4 en 5H, 5 en 6V. Omdat daar de
motivatieproblemen het grootst zijn.
6. Voeg a.u.b. een beknopte begroting toe (waaraan wordt het geld besteed?)
Begroting project motivatie coaches
2017/18 2018/19
Facilitering materiaal en werkplek:
inrichting kantoor
750
Opleiding van motivatie coaches
door Ingrid van Essen
begeleiding rector
Literatuur
reiskosten
Opleiding van motivatie coaches:
begeleiding Ingrid van Essen
scholing/cursussen
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7. Wanneer en hoe wordt het project geëvalueerd?
Tijdens het traject en aan het eind van schooljaar 2017-2018 en 2018-2019. Monitoren van de
leerlingen en het analyseren voortgangsgegevens.

Toegekende aanvragen zullen op de website van het samenwerkingsverband (www.swv-vo-zk.nl)
gepubliceerd worden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Criteria
De ingediende plannen zullen beoordeeld worden op de volgende criteria:
- Duidelijk moet zijn wat het project bij kan dragen aan de doorontwikkeling van Passend
Onderwijs in de klas of op de school, voor de ondersteuning van leerlingen of de
professionalisering van docenten;
- Het moet buiten de basisondersteuning vallen;
- Het gaat om een eenmalige uitgave, geen structurele;
- Het te subsidiëren bedrag moet gaan om reëel gemaakte kosten.

