AANVRAAG PROJECT DOORONTWIKKELING PASSEND ONDERWIJS
Ontwikkelen Pedagogisch Concept Het Schoter
1. Gegevens aanvrager:
Naam school: Het Schoter
Telefoonnummer: 023-5258491
Contactpersoon m.b.t. deze aanvraag: Arjan van Waveren
2. Wat houdt het project in (kort)?
Ontwikkelen van een eigen Pedagogisch Concept.

3. Wat wil je bereiken met het project? Welke resultaten verwacht je?
Een schoolbrede aanpak op het gebied van pedagogiek, naast en aanvullend op ons
onderwijskundig concept “Volledig Leren”. Gedurende het schooljaar 2016-2017 is er ervaring
opgedaan met toepassen PBS in de mavo-afdeling, het begeleiden van jongens en het omgaan met
groepen jongens, met motivatietrainingen, met oudertraining op het gebeid van motivatie en
jongens,..
Er ontstaat behoefte om dit alles te verenigen in een schoolbreed beleid op het gebied van
pedagogiek. Hiermee willen wij een begin gaan maken in 2017-2018: bedenken en opstellen van
beleid door een werkgroep, met ook scholing/training personeel OP, met name onze mentoren.
Doel is betere bediening van onze leerlingen, betere resultaten en ruimere mogelijkheden binnen
de school in begeleiding i.h.k.v. Passend Onderwijs op de langere termijn. Verandering van de
benadering van leerlingen, met het oog op de toekomst. Mogelijk leidt dit ook tot een
verschillende aanpak tussen jongens en meisjes, aangezien het onderwijs op dit moment meer
ingericht is op meisjes dan op jongens.
Bijlage:
-7. pp over huidige project PBS in de mavo op Het Schoter

4. Hoe lang duurt het project (start- en einddatum)?
1-8-2017 t/m 31-7-2020, ofwel drie schooljaren.

5. Hoeveel medewerkers/leerlingen zijn erbij betrokken (indien relevant)?
2017-2018: ca. 10 collega’s, werkgroep voor het opstellen schoolbreed pedagogisch beleid.
2018-2019 en 2019-2010: alle mentoren, het zorgteam en de schoolleiding.

6. Voeg a.u.b. een beknopte begroting toe (waaraan wordt het geld besteed?)
2017-2018:
- werkgroep 8 * 50 ku = 400 ku, ofwel 20.000 euro, schoolleiding 1.000 euro
- kosten voor inhuur externen, zoals bv. Hans Kaldenbach, 2.000 euro
2017-2018:
- cursus PBS schoolbreed, gegeven door nu reeds in PBS opgeleide collega’s, en inventarisatie
van alternatieven naast of t.o.v. PBS, 2.000 euro
2018-2019:
- intern opleiden eigen docenten en mentoren met eigen ontwikkeld materiaal, PBS en ander
materiaal, met hulp van externen, 15.000 euro, mentoren hiervoor faciliteren in aantal
taakuren en scholingstijd
2018-2019 en 2019-2020:
-definitief vaststellen eigen pedagogisch concept en afronden beleidsstuk, 5.000 euro.
Totaal 45.000 euro:

2017-2018: 25.000 euro
2018-2019: 15.000 euro
2019-2020: 5.000 euro

7. Wanneer en hoe wordt het project geëvalueerd?
2017-2018: in werkgroep, samen met zorgteam en schoolleiding
2018-2019: in zorgteam en schoolleiding
2019-2020: in zorgteam en schoolleiding
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