AANVRAAG PROJECT DOORONTWIKKELING PASSEND ONDERWIJS
Deelproject 2: project Peter Teitler
1. Gegevens aanvrager:
Naam school: Mendelcollege
Telefoonnummer: 023-5258421
Contactpersoon m.b.t. deze aanvraag: M. van Tol , conrector
mvantol@mendelcollege.nl

2. Wat houdt het project in (kort)?
Doelstelling is om het pedagogisch handelen van de medewerkers van de school te versterken.
Alle docenten houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Zij hebben kennis en praktische
vaardigheden om te differentiëren tussen leerlingen. Docenten zijn in staat een veilige en rustige
werksfeer in hun lokaal te krijgen.

3. Wat wil je bereiken met het project? Welke resultaten verwacht je?
Versterking van het pedagogisch klimaat in de klas door een eenduidige aanpak.
Docenten werken gezamenlijk aan het versterken van hun pedagogische en didactische kwaliteiten
op basis van gelijkwaardigheid. Docenten verkennen door wederzijdse lesbezoeken wat wel en/of
niet werkt.
Duidelijke pedagogische aanpak zorgt voor meer rust in klaslokaal. Hierdoor kunnen docenten
meer aandacht besteden aan begeleiden van leerlingen, extra uitleg etc. Hierdoor minder
uitstroom en uitval bij leerlingen (verbeteren IDU).

4. Hoe lang duurt het project (start- en einddatum)?
Schooljaar 2017-2018
5. Hoeveel medewerkers/leerlingen zijn erbij betrokken (indien relevant)?
Medewerkers;
Docenten die lesgeven aan 1 mavo en 2 mavo: 40 docenten
Stuurgroep: 4 docenten
Leerlingen: 150 (75 + 75)
Extern begeleider van de 6 intervisie bijeenkomsten

6. Voeg a.u.b. een beknopte begroting toe (waaraan wordt het geld besteed?)
2 studiemiddagen Peter Teitler: € 1700

Stuurgroep: 4 x 12 klokuren x € 50: € 2400
Externe intervisie: € 400 x 6 bijeenkomsten: € 2400
Totaal: € 6500

7. Wanneer en hoe wordt het project geëvalueerd?
Oktober- januari- mei: Stuurgroep kwalitatief onderzoek naar bevindingen docenten en leerlingen
September 2017 en 2018: IDU-resultaten
2018: Verzuim en verwijderingen t.o.v. voorgaande jaren

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.

