RAPPORTAGE AFGESLOTEN PROJECT

1. Gegevens aanvrager:
Naam school: Het Schoter
Telefoonnummer: 023-5258491
Contactpersoon m.b.t. dit project: Arjan van Waveren
2. Korte beschrijving doel en opzet van het project:

In het schooljaar 2015/2016 willen Het Schoter en GenerationWhy met elkaar een pilot
doen gericht op het voorkomen van afstroom en uitval van leerlingen. De aanleiding voor
deze pilot is de relatief hoge afstroom en uitstroom in de derde en vierde klassen mavo,
havo en vwo op Het Schoter. Het doel van het traject is om de afstroom en uitval van
leerlingen te beperken en te voorkomen en om vast te stellen op welke manier dit het
beste kan worden vormgegeven.

3. Is het doel van het project gehaald? Graag een toelichting hierop en een beschrijving van de
opbrengst.
De opbrengst is geweest dat er gericht met onze leerlingen is gesproken over plannen en
motiveren. Dit heeft onze mentoren (die ook geschoold zijn) geholpen in het begeleiden van onze
leerlingen. Het met name leren spreken met leerlingen over presteren en plannen en hoe je dit
dan het beste aanpakt heeft een positief effect gehad.
Dit heeft er mede voor gezorgd dat de afstroom en uitval van onze leerlingen is afgenomen.
Onze IDU cijfers bovenbouw zijn substantieel verbeterd de afgelopen jaren.

4. Hoeveel leerlingen en/of medewerkers zijn erbij betrokken geweest?
Alle 3e en 4e klassen: 12 klassen in totaal
Alle mentoren van deze klassen: ook 12, en de coördinatoren havo en vwo

5. Is er samengewerkt met andere scholen? Zo ja, met welke scholen en hoe?
Er is alleen samengewerkt met Generation Why binnen dit project.

6. Op welke manier kan de opbrengst van het project van nut zijn voor andere scholen?
Delen van onze ervaringen en gebruikt materiaal. De ervaringen van Generation Why in de
trainingen die zij hebben gegevens hebben mede tot het uitgeven van het boek geleid, zie bijlage.
Zie bijlage onder, het bevat ook een artikel dat specifiek over een van onze leerlingen gaat.
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7. Zijn de uitgaven volgens de begroting geweest? Graag een specificatie en een toelichting hierop.
Ja, Facturering GenWhy waren conform begroting.
Zie de uiteindelijke facturen van Generation Why onder.
Totale kosten €10.980,-

8. Wordt het project voortgezet als de bijdrage van het SWV gestopt is?
De trainingen van GenWhy zijn een goede aanvulling die wij na schooljaar 2015-2016 ook hebben
voortgezet.
Er zijn later nog trainingen aan mentoren en aan een aantal leerlingen gegeven die dit goed
konden gebruiken, zo ook nog onlangs bij aanvang kalenderjaar 2017.
Het uiteindelijke doel van Het Schoter is een eigen Pedagogisch Concept ontwikkelen.
Hiermee starten wij in 2017-2018. GenWhy en ervaringen met de trainingen zijn van belang en
vormen input voor ons toekomstig beleid in het pedagogisch begeleiden van onze leerlingen.

Bijlage boek Skillz van Aik Kramer (Genaration Why) met gebruik van de ervaringen mede opgedaan
op Het Schoter met onze leerlingen:
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Facturen Generation Why in het kader van deze subsidieaanvraag:
10-6-2016:

€2683

11-1-2016:

€4235

22-9-2015:

€181,50

Totaal:

€ 7199,50 kosten GenWhy
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