AANVRAAG PROJECT DOORONTWIKKELING PASSEND ONDERWIJS
1. Gegevens aanvrager:
Naam school: Paulus Mavo
Telefoonnummer: 023-5270454
Contactpersoon m.b.t. deze aanvraag: S. Noortman
2. Wat houdt het project in (kort)?
De doelgroep van de Paulus Mavo is divers. De meeste leerlingen hebben leerachterstanden,
daarnaast hebben alle leerlingen een specifieke ondersteuningsvraag op sociaal emotioneel
gebied. De doelgroep vraagt een grote inzet en professioneel handelen van onze docenten op de
werkvloer. De praktijk laat zien dat docenten soms grote moeite hebben met de diversiteit en
daarbij behorende klassenmanagement. ‘Zorg in de klas’ zal bestaan uit
ondersteuning/coaching/begeleiding van de docent, wanneer het gaat om handelingsverlegenheid
ontstaan na het niet kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling(en). De
begeleiding zal gericht zijn op het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de leerling en
de hieruit voortvloeiende ondersteuningsbehoeften van de docent. De begeleiding zal gedaan
worden door een zorgteamlid met een docent en gedragswetenschappelijke achtergrond.

3. Wat wil je bereiken met het project? Welke resultaten verwacht je?
Het doel van ‘zorg in de klas’ is te werken aan de professionalisering van onze docenten door hen
meer (bewust) bekwaam te laten worden t.a.v. klassenmanagement en omgang met
overeenkomsten en verschillen binnen de klas. Dit doen wij door middel van handelingsgericht
werken, kijkende vanuit de onderwijsbehoeften van de leerling.
4. Hoe lang duurt het project (start- en einddatum)?
Start 01-01-2017 t/m 01-07-2020

5. Hoeveel medewerkers/leerlingen zijn erbij betrokken (indien relevant)?
Alle docenten +/- 45

6. Voeg a.u.b. een beknopte begroting toe (waaraan wordt het geld besteed?)
Scholing gedragswetenschapper als coach á €2.500
Orthopedagoog wordt voor 0,2 fte vrijgemaakt gedurende 3 jaar
0.2x €70.000 x3= €42.000,Totaal €44.500

7. Wanneer en hoe wordt het project geëvalueerd?
Evaluatie 2 keer per schooljaar.

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.

