Ruimte in ontwikkeling

schoolplan 2021 – 2025

Voorwoord
Dit schoolplan schetst de weg naar ons onderwijs in 2025. Het is een logisch vervolg op het schoolplan
2017 - 2021, waarin Route 2021 centraal stond. Route 2021 heeft ons, via verschillende inspiratiereizen,
gebracht naar meer aandacht voor gepersonaliseerde vormen van onderwijs, denken vanuit
leerdoelen en meer aandacht voor formatief toetsen. Daarnaast is er aandacht gekomen voor de
ontwikkeling van de school als professionele organisatie en het nadenken over een gebouw dat zich
langzaam aanpast aan de nieuwe eisen die er aan gesteld worden. We zijn trots op het bereiken van
deze doelstellingen.
Er staan in dit nieuwe schoolplan doelen beschreven die we met elkaar verwachten te realiseren. Dit
alles op basis van onze missie en visie, die ons al vijf decennia richting geeft. Dit schoolplan is tot stand
gekomen via een zorgvuldig proces, dat met een regiegroep (groep medewerkers: docenten, OOP en
SL1) is doorlopen, om alle belanghebbenden voldoende mogelijkheden te bieden om input te geven.
Daarbij hebben gesprekken met (oud-)leerlingen geleid tot breed uitgezette enquêtes onder ouders,
leerlingen en collega’s. De uitkomsten zijn vervolgens in brede dialogen met ouders, leerlingen en
collega’s besproken en hebben zo waardevolle reflectie en input geleverd die ons verder samen op
weg brengen.
In onze missie en visie staat beschreven dat ons belangrijkste doel is om te bevorderen dat leerlingen
kunnen en willen leren. Vanuit ons devies ‘samen op weg’ ontwikkelen we kennis en vaardigheden van
leerlingen en werken we aan hun persoonsvorming en maatschappelijke toerusting. Om te kunnen
borgen wat goed gaat en effectief te werken aan verbeteringen, is het belangrijk om te weten wat we
op het Emmauscollege onder goed onderwijs verstaan. Dat is onderwijs waarin het leerproces van de
leerling centraal staat en we met elkaar ieders kwaliteiten optimaal tot hun recht laten komen. Onze
kwaliteitszorg is erop gericht om de kwaliteit en ondersteuning van het onderwijs continu te blijven
verbeteren.
Onze collectieve ambitie is gericht op de talenten van de toekomst, onze leerlingen. Dit vraagt voor de
komende vier jaar om een frisse blik op ons onderwijs, het personeelsbeleid en op het functioneren als
professionele organisatie.
Dit schoolplan biedt tevens de kaders voor de begrotingen, beleidskeuzes en voor de jaarplannen.
Mede namens de regiegroep,
Raoul Majewski | rector-bestuurder
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De regiegroep bestond uit Silvia van den Braak, Jasper Eenhoorn, Matthijs Giesberts,
Jacqueline Ham, Peter Keller, Roland van Loosbroek, Raoul Majewski, Lennart van der Meer,
Ad Mostert, Jeroen Perdaan, Bianca Schlosser, Inge Simon, Rick Swibben en Sophie Verschueren en is
ondersteund door Morris Oosterling (KPC Groep).
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Hoofdstuk 1
Missie en visie
Het belangrijkste doel van ons onderwijs is te bevorderen dat leerlingen kunnen en willen leren. Onze
collectieve ambitie voor de komende vier jaar is gericht op versterking van ons professioneel handelen
met als doel de leerling meer medeverantwoordelijk te maken voor zijn eigen leerproces. We hebben
aandacht voor elkaar en leren samen, we geloven in groei.

Missie en visie2
Het Emmauscollege biedt breed, uitdagend, goed georganiseerd en eigentijds onderwijs aan in een
veilige, overzichtelijke en zorgzame omgeving, waarbij de leerlingen een groeiend aandeel krijgen
in hun leerproces en onder goede begeleiding leren de juiste keuzes te maken. Dit doen we omdat
we het belangrijk vinden dat leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Wij zijn er om
onze leerlingen kennis en sociale vaardigheden bij te brengen, zodat ze uiteindelijk goed kunnen
functioneren in en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Uiteindelijk willen we dat ze
straks gelukkig zijn met wie ze zijn en wat ze doen, samen met en te midden van anderen.
We willen onze missie realiseren door binnen de school met elkaar een gemeenschap te vormen
op basis van onze gedeelde normen en waarden: zorgzaamheid, respect, vertrouwen, tolerantie,
gemeenschapszin en verbondenheid. We hebben passie voor ons werk en doen het samen, met elkaar.
Het Emmauscollege is een open katholieke school. Dat betekent dat niet alleen mensen met een
katholieke achtergrond welkom zijn op onze school, maar iedereen die zich in onze visie kan
vinden en deze respecteert. Onderwijs in een levensbeschouwelijk georiënteerd vak maakt voor
alle leerlingen deel uit van het vaste curriculum van de school.
Als katholieke school vinden we inspiratie in de waarden die door de eeuwen heen het hart
hebben gevormd van de christelijke traditie. Het Emmauscollege ontleent zijn naam en ook zijn
devies ‘Samen op weg’, aan het verhaal van de Emmausgangers in het Nieuwe Testament. In dit
verhaal zijn twee mensen onderweg op een beslissend moment in hun leven, ze hebben een groot
verlies ervaren en verkeren in grote onzekerheid. Een derde komt bij hen lopen en laat hen de
wereld op een andere manier zien, sterker nog: hij geeft er nieuwe betekenis aan.
Net als de Emmausgangers zijn ook wij met onze leerlingen onderweg tijdens een belangrijke periode
van hun leven. We leren van en met elkaar en geloven in ieders vermogen om te groeien. We zijn
zorgzaam voor de leerlingen die aan ons worden toevertrouwd en voor elkaar. We hebben oog voor de
ander, springen behoedzaam om met de wereld en streven bij ons doen en laten het welzijn van allen
na.
Op onze school draait het bij leren niet alleen om het opdoen van kennis en vaardigheden. We richten
ons op heel de mens. Leren doe je met vallen en opstaan. Daarom moeten mensen altijd de kans
krijgen om te leren van hun fouten.

2

Onze uitgewerkte missie en visie zijn te vinden in de schoolgids:
https://schoolgids.emmauscollege.nl/1-1-missie-en-visie/
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Collectieve ambitie
De ambitie voor de komende vier jaar is versterking van ons professioneel handelen, met als doel de
leerling verantwoordelijk te maken voor zijn eigen leerproces. Leerlingen zijn van nature gemotiveerd
om te leren en zij raken meer gemotiveerd naarmate ze meer inspraak hebben op inhoud, vorm
en duur van hun taak. In de afgelopen vier jaar hebben we de eerste stappen gezet om dit in de
lessen een plaats te geven. Een groeiend aantal docenten heeft gezocht naar mogelijkheden om de
leerlingen meer op maat te bedienen. We begeleiden leerlingen bij het maken van hun keuzes. Van
cruciaal belang is dat onze leerlingen díe keuzevrijheid krijgen waarvoor ze de verantwoordelijkheid
kunnen en willen nemen. De durf die docenten hierbij tonen om andere paden te bewandelen dan
ze gewend waren, heeft een positieve invloed op de uitwisseling en bespreking van ervaringen
en ideeën. Het verder uitwerken en borgen van de eigen verantwoordelijkheid voor leerlingen en
de professionalisering van onze cultuur vormt, in de vorm van de bouwstenen, de kern van onze
collectieve ambitie voor de komende vier jaar.
Onderwijskundig gezien heeft de coronacrisis een grote impact gehad op de schoolorganisatie en
met name op onze leerlingen. Voor een aantal leerlingen was het onderwijs ten tijde van corona
niet problematisch, anderen hebben het als moeilijk ervaren. Gebrek aan motivatie, structuur en
persoonlijke aandacht zijn zaken die leerlingen hebben ervaren. Daarnaast zijn veel leerlingen
gehinderd in hun socialisering en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. De negatieve effecten
daarvan hebben hun uitwerking gehad op het welbevinden van onze leerlingen. In onze uitwerking
van het Nationaal Programma Onderwijs zijn maatregelen opgenomen die leerlingen helpen bij
het inlopen van achterstanden en die aansluiten op onze ambitie de leerling verantwoordelijk te
maken voor zijn eigen leerproces.
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Hoofdstuk 2
Uitgangspunten van ons onderwijs
Op het Emmauscollege staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Daarom zullen we blijvend
moeten onderzoeken wat dit betekent voor de invulling van ons onderwijsaanbod, voor het
optimaliseren van de randvoorwaarden en voor de begeleiding van het leerproces. In “Route 2021” is
dit, vanuit het schoolplan 17/21, concreet gemaakt aan de hand van drie bouwstenen. Op basis van
onze ervaringen en inzichten van de afgelopen jaren en gesprekken met leerlingen, personeel en
ouders tijdens het ontstaansproces van dit schoolplan, zijn de bouwstenen aangescherpt en daarnaast
aangevuld met een vierde bouwsteen: de professionele schoolcultuur. Deze vier bouwstenen geven de
komende vier jaar richting aan ons onderwijs en de begeleiding van onze leerlingen.
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Onze uitgangspunten
Allereerst maken we in ons onderwijsaanbod duidelijker welke leerdoelen leerlingen moeten behalen.
Daarnaast zorgen we er in de begeleiding van leerlingen voor dat zij gemotiveerd zijn om hun
leerdoelen te behalen en zicht hebben op hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van de geboden
mogelijkheden. Tot slot richten we onze organisatie en faciliteiten zo in dat leerlingen meer en
diverse mogelijkheden hebben om hun leerdoelen te behalen. We werken met elkaar in een gezonde,
duurzame en veilige omgeving in een modern en goed geoutilleerd gebouw. We werken op basis van
vertrouwen binnen een professionele sfeer.
We streven met ons onderwijs na dat leerlingen kunnen en willen leren, dat ze groeien op het gebied
van kennis en vaardigheden en dat we ze vormen tot mensen die zelf goed kunnen functioneren in
de maatschappij en eraan bijdragen dat ook anderen dat kunnen doen. In ons onderwijs staan de
ontwikkeling en het leren van de leerling centraal.

Docenten, mentoren en secties
Docentenwerkgroepen, mentorenteams en secties kunnen via de inrichting en begeleiding van het
lesprogramma sturing geven aan het leerrendement van leerlingen. De kaders voor het lesprogramma
worden bepaald door wettelijke eisen, zoals eindexameneisen en kerndoelen. Binnen die kaders is
ruimte voor docenten om het lesprogramma in te richten. Hiermee kunnen zij, bijvoorbeeld door de
manier waarop de lesstof wordt aangeboden en de volgorde waarin dit gebeurt, positieve invloed
uitoefenen op het leerrendement van de leerlingen. Mentoren begeleiden leerlingen bij het kiezen van
een effectieve aanpak, goed plannen en het monitoren en bevorderen van hun motivatie.

Professionele schoolcultuur
Niet alleen de leerlingen maar ook de medewerkers leren van en met elkaar. We investeren daarom
op het gebied van talentontwikkeling en deskundigheidbevordering. Dit krijgt vorm in de gesprekken
die we onder andere individueel en op sectieniveau voeren.
Ook evalueren we periodiek zowel de onderdelen uit dit schoolplan als de manier waarop we
georganiseerd zijn. Op basis van de uitkomsten van de evaluaties stellen we onze plannen bij.

Gelijke kansen voor elk talent
Om leerlingen gelijke kansen te bieden, houdt ons onderwijs uitdrukkelijk rekening met de individuele
mogelijkheden en beperkingen van onze leerlingen. Docenten weten zowel bij leerlingen met
behoefte aan extra ondersteuning als bij leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, een effectief
leerproces tot stand te brengen. Zowel leerlingen als alle medewerkers voelen zich betrokken bij
het onderwijs en weten zich als individu gezien. Wij betrekken de leerlingen actief bij hun leerproces
en bieden hen keuzeruimte. Dat wil niet zeggen dat ze alleen maar doen wat ze leuk vinden:
de leerlingen krijgen een brede basis aan kennis en vaardigheden om zich voor te bereiden op
vervolgonderwijs en om als verantwoordelijk burger aan de maatschappij te kunnen deelnemen.
Goed onderwijs vraagt niet alleen dat we leerlingen voorbereiden op het eindexamen, maar ook
dat we hen (zelf)kennis, kunde en vaardigheden aanleren die zij nodig hebben om succesvol te zijn
in het vervolgonderwijs, ter voorbereiding op een betekenisvolle rol in beroep en maatschappij.
Met een gevarieerd aanbod en de mogelijkheid zich naar eigen vermogen, interesse en manier van
leren te ontplooien, kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen. We zetten ons actief in om de
aansluiting van onze leerlingen op het vervolgonderwijs goed te laten verlopen. We dragen bij aan
de identiteitsontwikkeling van onze leerlingen en helpen hen na te denken over hun persoonlijke
drijfveren en ambities.
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Burgerschap
Voor leerlingen is de school een oefenplaats voor democratie en omgaan met diversiteit. Leerlingen
leren hoe ze actief mee kunnen doen in een democratische en multiculturele cultuur. Ze leren over
besluitvormingsprocessen en de invloed die zij hierop kunnen uitoefenen, passend bij hun situatie en
mogelijkheden. Ons burgerschapsonderwijs daagt leerlingen ook uit om verbanden te leggen tussen
hun eigen leefwereld en de grote maatschappelijke opgaven zoals globalisering, duurzaamheid
en technologie. Leerlingen leren kritisch na te denken en te reflecteren op complexe, vaak ethisch
geladen problematiek. Door hun mogelijkheden te ontdekken om zelf iets te doen aan deze
vraagstukken, ontwikkelen leerlingen een actieve houding. Zij leren in gesprek te gaan met anderen
en elkaars standpunten te bevragen. Zo ontwikkelen zij hun eigen opvattingen en leren ze respect
op te brengen voor die van anderen. Op het Emmauscollege wordt burgerschapsonderwijs onder
andere ingevuld door maatschappelijke stages in de tweede en de derde klas, de verplichte vakken
levensbeschouwing en maatschappijleer en door tijdens de reguliere lessen aandacht te besteden aan
burgerschapsthema’s, zoals duurzaamheid tijdens de biologie- en aardrijkskundelessen.

Taalbeleid
Taalvaardigheid is een voorwaarde voor studiesucces in het vo en hbo, een taalvaardige leerling is
een succesvolle leerling. Ondanks de inspanningen op taalgebied in de afgelopen jaren, constateren
docenten een algehele achteruitgang op gebied van lees- en schrijfvaardigheid. Met ons taalbeleid
willen we voorkomen dat de taalvaardigheid van leerlingen een
belemmering vormt voor hun ontwikkeling. Niet alleen
in de lessen Nederlands, maar in alle schoolvakken
hebben we aandacht voor taal. We steunen het
Rotterdams taaloffensief en sluiten ons aan bij het
Manifest Heel Rotterdam Leest, waarmee we
in de komende jaren nieuwe leesactiviteiten
organiseren om het leesplezier van onze
leerlingen te vergroten en te behouden.
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Hoofdstuk 3
Onze bouwstenen
De vier bouwstenen hieronder beschrijven de doelen die het Emmauscollege de komende jaren
nastreeft ten behoeve van de ontwikkeling van de leerlingen. In de schooljaarplannen wordt
vastgelegd hoe en wanneer de doelen uit dit schoolplan worden gemonitord, geëvalueerd en
bijgesteld met het team. Zo blijft het plan levend en zorgen we er voor dat er breed draagvlak
blijft voor de ingezette veranderingen. De evaluaties worden gebruikt voor eventuele bijsturing en
het opstellen van het volgende schooljaarplan. Zo komen we stap voor stap tot de uitwerking en
uitvoering van de in het schoolplan gestelde doelen.

Bouwsteen 1
We zorgen ervoor dat de leerlingen doelgericht kunnen werken
Bouwsteen 1
We zorgen ervoor dat de leerlingen doelgericht kunnen werken
ff De docenten bieden de leerstof aan in (tussen)doelen.
ff De leerlingen krijgen formatieve feedback van de docent tijdens hun leerproces.
ff Docenten geven leerlingen ruimte om gedifferentieerd te werken.
ff De leerlingen worden begeleid om gefaseerd meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun
leerproces.

Inleiding
De school zorgt voor een heldere structuur met duidelijke leerdoelen op korte en lange termijn.
Hierdoor kan het leerproces van de individuele leerlingen effectief plaatsvinden. Doelgericht werken
maakt het mogelijk dat leerlingen medeverantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces. Doordat
zij in toenemende mate invloed krijgen, neemt het eigenaarschap en de motivatie toe.
De docenten bieden de leerstof aan in (tussen)leerdoelen
Om doelgericht te kunnen werken, moeten de leerlingen inzicht hebben in de te bereiken (leer)doelen.
Die omschrijven per onderdeel wat de leerlingen moeten kennen en kunnen. Dit wordt per jaarlaag
beschreven in de vakwerkplannen van de secties. Iedere sectie draagt er zorg voor dat er een actueel
vakwerkplan beschikbaar is en stelt dit lopende het schooljaar bij indien nodig. De leerdoelen uit het
vakwerkplan zijn per onderdeel in voor de leerling begrijpelijke taal beschreven.
De leerlingen krijgen formatieve feedback van de docent tijdens hun leerproces
Leerlingen krijgen gedurende het leerproces door formatieve evaluatie inzicht in hun vorderingen. Zo
weten leerlingen of (tussen)leerdoelen zijn bereikt. De docent geeft feedback aan de leerlingen tijdens
de evaluatiemomenten in zijn lessen. Met de opbrengst daarvan kunnen de leerling en de docent
zien in welke mate de leerling de leerstof begrijpt. De leerlingen krijgen hierdoor meer inzicht in en
eigenaarschap over de door hen behaalde leerdoelen. De vaststelling dat leerdoelen zijn behaald, kan
plaatsvinden op formatieve of summatieve wijze.
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Docenten geven leerlingen ruimte om gedifferentieerd te werken
Leerlingen krijgen de mogelijkheid om, binnen bepaalde kaders, in eigen tempo te leren. Leerlingen
werken niet altijd op hetzelfde moment en op dezelfde wijze aan het bereiken van de (tussen)
leerdoelen, daarom wordt ruimte gemaakt om leerlingen gedifferentieerd te laten werken.
De leerlingen worden begeleid om gefaseerd meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun
leerproces
Vakdocent en mentor zorgen voor begeleiding van het leerproces. Zij begeleiden de leerlingen bij
de groei naar meer autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Ervaren autonomie is cruciaal voor de
intrinsieke motivatie van leerlingen.
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Bouwsteen 2
Onze organisatie ondersteunt de ontwikkeling van de leerlingen
Bouwsteen 2
Onze organisatie ondersteunt de ontwikkeling van de leerlingen
ff In de leerstof kunnen leerlingen keuzes maken in niveau en tempo.
ff Voor de verwerking en afronding van de leerstof worden aan leerlingen meerdere
mogelijkheden geboden.
ff In het rooster zijn keuzemogelijkheden voor leerlingen opgenomen.
ff Het schoolgebouw biedt leerlingen mogelijkheden om op diverse manieren te leren.
ff De inzet van ICT ondersteunt leerlingen bij het vormgeven en uitvoeren van hun leerproces.

Inleiding
De organisatie van ons onderwijs moet differentiatie en daarmee de keuzemogelijkheden voor
leerlingen ondersteunen. Zowel de leerstof, het rooster, het schoolgebouw als de inzet van ICT zijn
dienend aan het leerproces van de leerlingen.
In de leerstof kunnen leerlingen keuzes maken in niveau en tempo
In ons onderwijs bieden we leerlingen keuzes in het niveau en het tempo waarin zij de stof kunnen
verwerken. Door in de leerdoelen duidelijk te maken wat beheerst moet worden om de leerstof
op basisniveau af te ronden, kunnen leerlingen zelf (en met ondersteuning van de docent en/of de
mentor) bepalen wat zij nodig hebben om dit niveau te behalen. Voor leerlingen die moeite hebben
met het behalen van het basisniveau worden ondersteuningsmogelijkheden aangeboden. Zij kunnen
zich - met extra tijd en oefening - de benodigde leerstof eigen maken. Voor leerlingen die zich de
basisstof gemakkelijker eigen maken, is er in de lessen ruimte voor extra uitdagingen. Voor deze
laatste groep zijn er ook mogelijkheden buiten de les. Zij kunnen kiezen uit een breed vakkenaanbod
en krijgen de mogelijkheid om (een) extra vak(ken) te kiezen in het profiel. Daarnaast kunnen ze
deelnemen aan de diverse excellentie-activiteiten. Op termijn willen we leerlingen in toenemende
mate de mogelijkheid bieden om vakken op verschillende niveaus af te ronden.
Voor de verwerking en afronding van de leerstof worden aan leerlingen meerdere mogelijkheden
geboden
Docenten en mentoren kunnen bij de inrichting van het lesprogramma en de begeleiding van de
leerlingen ruimte voor keuzemogelijkheden bieden, bijvoorbeeld door te variëren met werkvormen of
met de volgorde waarin de stof wordt aangeboden. Hiermee bereiken we dat we meer recht doen aan
de verschillen tussen leerlingen.
In het rooster zijn keuzemogelijkheden voor leerlingen opgenomen
Leerlingen krijgen keuzes in de wijze waarop zij leerdoelen kunnen behalen. Sommige leerlingen
hebben extra ondersteuning nodig; andere leerlingen hebben extra uitdaging nodig. Docenten zetten
daartoe diverse werkvormen in, die de ene keer de aanwezigheid van alle leerlingen vragen, maar
op andere momenten juist ruimte bieden voor zelfstandig werken. Om dit te realiseren zijn er in het
rooster keuzemogelijkheden opgenomen. Enerzijds werken we met ingeroosterde momenten waarop
bepaalde leerstof wordt aangeboden, waarbij een leerling kan aansluiten als hij dat nodig heeft.
Anderzijds onderzoeken we hoe we de leerlingen ruimte kunnen bieden om zelfstandig te werken en
zelf de keuze te maken om bij bepaalde vaklessen al dan niet aanwezig te zijn. Mentoren en docenten
begeleiden de leerlingen bij het maken van deze keuzes. In deze begeleiding is er aandacht voor de
werkbelasting van de leerlingen.
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Het schoolgebouw biedt leerlingen mogelijkheden om op diverse manieren te leren
Om leerlingen op verschillende manieren te laten werken zijn er naast klaslokalen ook andere ruimtes
nodig. In het gebouw zijn fysieke en digitale aanpassingen nodig om letterlijk ruimte te bieden aan een
andere, meer gedifferentieerde invulling van de onderwijstijd. Op basis van de uitgangspunten van ons
onderwijs en de behoeften van leerlingen en docenten onderzoeken we welke aanpassingen nodig
zijn.
De inzet van ICT ondersteunt leerlingen bij het vormgeven en uitvoeren van hun leerproces
Met de inzet van ICT ondersteunen we de leerlingen bij het vormgeven en uitvoeren van hun
leerproces. Leerlingen kunnen hierdoor beter en makkelijker hun keuzes bepalen. De mogelijkheden
die ICT biedt, worden integraal onderdeel van onze onderwijsorganisatie. Daarnaast gaan we meer en
breder gebruik maken van digitale leeromgevingen. Op deze manier borgen we een van de positieve
effecten van de coronacrisis: het gebruik van ICT in het leerproces.

SCHOOLPLAN EMMAUSCOLLEGE 2021 – 2025
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Bouwsteen 3
We stimuleren leerlingen bij hun zelfontplooiing
Bouwsteen 3
We stimuleren leerlingen bij hun zelfontplooiing
ff Docenten motiveren en inspireren leerlingen om het beste uit zichzelf te halen en helpen hen
bij het ontdekken van hun talenten en mogelijkheden.
ff Mentoren functioneren als coach en helpen hun leerlingen bij het maken van weloverwogen en
bewuste keuzes.
ff We hebben aandacht voor het welbevinden van leerlingen.
Inleiding
Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen te laten leren en aan ons is de taak om hen te
begeleiden bij het “leren leren”. We begeleiden leerlingen in het verbeteren van hun metacognitieve
vaardigheden, zodat zij zelf sturing en richting kunnen geven aan hun leerproces. Verbetering van
de metacognitieve vaardigheden betekent dat de leerling kennis en vaardigheden ontwikkelt om het
eigen denken, handelen en leren beter te organiseren, te sturen en te controleren. Omdat leerlingen
allemaal hun eigen leerproces doorlopen, is het voor ons vanzelfsprekend dat we in de begeleiding
met leerlingen individueel bekijken wat voor hen de best passende aanpak is. Hierbij werken we
aan versterking van de aanwezige vaardigheden maar hebben we ook nadrukkelijk oog voor de
persoonlijke situatie van de leerling. Deze bepaalt mede hoe goed een leerling in staat is om aan te
sluiten bij ons onderwijs. In de begeleiding is dit een belangrijk aandachtspunt waarmee we zorgen
dat alle leerlingen gelijke kansen hebben om hun schoolcarrière succesvol af te ronden.
Docenten motiveren en inspireren leerlingen om het beste uit zichzelf te halen en helpen hen bij het
ontdekken van hun talenten en mogelijkheden
De docenten zijn de experts op hun vakgebied en zijn didactisch en pedagogisch zodanig onderlegd
dat zij de leerlingen motiveren en inspireren om het beste uit zichzelf te halen. De passie en kennis
voor het vak is zichtbaar bij de docenten en de sfeer in het lokaal is er een van wederzijds respect.
Docenten stimuleren leerlingen om deel te nemen aan extracurriculaire activiteiten. Leerlingen
kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod.
Mentoren functioneren als coach en helpen hun leerlingen bij het maken van weloverwogen en
bewuste keuzes
De mentoren begeleiden de leerlingen bij praktische, onderwijskundige en sociaal-emotionele zaken
en houden contact met het thuisfront. De mentor is een coach die de juiste vragen blijft stellen, zodat
leerlingen kunnen ontdekken wie ze zijn, waar hun talenten liggen en hoe ze het beste hun doelen
kunnen bereiken.
We hebben aandacht voor het welbevinden van leerlingen
In de begeleiding is er aandacht voor het welbevinden en zoeken we naar de talenten en
mogelijkheden van de leerlingen. Het groeien van de leerling naar volwassenheid gaat niet vanzelf.
Dat betekent dat we aandacht hebben voor het vieren van successen, omgaan met teleurstellingen en
leren van je fouten. Daardoor krijgt de leerling zelfvertrouwen en veerkracht en wordt hij zelfredzaam.
Mentoren in het bijzonder zijn alert op expliciete en impliciete signalen van leerlingen voor wie extra
zorg nodig is. De mentor kan waar nodig doorverwijzen naar het zorgteam, zodat er ingespeeld kan
worden op de individuele ondersteuningsbehoefte van de leerling. Daarbij streven wij naar inclusief
onderwijs voor alle leerlingen.
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Bouwsteen 4
We vormen een professionele schoolcultuur waarin we van en met
elkaar leren
Bouwsteen 4
We vormen een professionele schoolcultuur waarin we van en met elkaar leren
ff Het gedrag van personeelsleden draagt bij aan het realiseren van de ambities van de school.
ff Ieder personeelslid maakt een doelgerichte ontwikkeling door in het kader van het schoolplan.
ff We werken op het Emmauscollege samen in vertrouwen en vragen en geven elkaar
constructieve feedback.
Inleiding
Een professionele schoolcultuur is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de
medewerkers en de leerlingen. Gedurende de looptijd van het vorige schoolplan hebben we via
het traject van de transformatieve school (en termen als collective efficacy) geleerd hoe belangrijk
het is om hoge en positieve verwachtingen te hebben, te geloven in eigen en elkaars groei en de
professionele dialoog en uitwisseling te bevorderen en te vergroten. Vanwege het grote belang van
de professionele organisatie als randvoorwaarde voor alle processen in de school hebben we de
professionele cultuur gevat in een vierde bouwsteen.
In een professionele cultuur wordt uitgegaan van ieders kwaliteiten en wordt ernaar gestreefd deze
zo goed mogelijk te benutten. In een professionele schoolcultuur worden initiatieven genomen door
degenen die kennis van en affiniteit hebben met specifieke onderwerpen. De individuele professional
streeft naar groei in zijn eigen ontwikkeling: hij stelt voor zichzelf leerdoelen en probeert deze binnen
een bepaalde periode te realiseren. Tussen professionals kunnen verschillen in specifieke kwaliteiten
bestaan. Van belang is dat het heel gewoon is om professionele feedback te geven en te ontvangen en
elkaar morele steun te bieden. We bespreken met elkaar wat goed is gegaan en wat niet en vormen zo
een veerkrachtig team.
Een professional is iemand die:
ff kennis deelt, zowel binnen als buiten de organisatie en met de beroepsgroep;
ff kennis ontwikkelt, samen met anderen in en buiten de organisatie en met de beroepsgroep;
ff verantwoordelijkheid neemt en aflegt, zodanig dat autonoom handelen in balans is met
samenwerken aan het verwezenlijken van de collectieve ambities;
ff intrinsiek gemotiveerd is, plezier heeft in het werk en in het voortdurend verbeteren en vernieuwen
van de werkprocessen met het oog op efficiënter en effectiever functioneren.
Het gedrag van personeelsleden draagt bij aan het realiseren van de ambities van de school
Alle gedragingen staan in dienst van de doelen van de school, medewerkers vertonen
voorbeeldgedrag en spreken elkaar hierop aan. De doelen vloeien voort uit onze visie, missie en
de ambities zoals geformuleerd in het schoolplan. We werken hierbij vanuit vertrouwen, vrijheid,
verantwoordelijkheid en verantwoording. We stemmen wat we doen goed met elkaar af in secties,
teams en andere professionele groepen. Daarbij is de totale werkbelasting van medewerkers én
leerlingen een belangrijk aandachtspunt.
Ieder personeelslid maakt een doelgerichte ontwikkeling door in het kader van het schoolplan
Ieder personeelslid heeft jaarlijks een startgesprek en een eindgesprek, waarbij hij concrete,
ambitieuze maar haalbare doelen formuleert binnen de doelen van het schoolplan.
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Voor de evaluatie van het functioneren van de medewerker kan gebruik gemaakt worden van
verschillende instrumenten, zoals (leerling)enquêtes, voortgangsgesprekken, lesbezoeken, intervisie of
coaching door een van de beeldcoaches. Elke medewerker krijgt voldoende ruimte om zich te scholen
en ontwikkelen. Waar gewenst, is er ruimte de ontwikkeling tussentijds te bespreken.
Elke collega weet wat er van hem verwacht wordt en kan op basis daarvan zijn rol goed invullen.
Eigenaarschap is cruciaal voor het behalen van gestelde doelen.
We werken op het Emmauscollege samen in vertrouwen en vragen en geven elkaar constructieve
feedback
In een professionele organisatie werken we samen. We gaan uit van de goede intenties van de ander
en werken vanuit vertrouwen. We bieden elkaar de helpende hand en geven professionele feedback.
We geloven in groei en doen een beroep op de kwaliteiten van de ander om onszelf te verbeteren.
Feedback, zelfreflectie en de wil om te verbeteren zijn daarom alomtegenwoordig. We vragen
feedback op verschillende niveaus, aan verschillende collega’s en aan leerlingen.
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Hoofdstuk 4
Kwaliteitszorg
De kwaliteitszorg op het Emmauscollege draagt bij aan de ambities, is ingebed in de professionele
cultuur en volgt het beleid en de doelstellingen van de school. We zorgen voor een correcte
‘harde’ kant van de kwaliteitszorg, het kwaliteitssysteem. Aan de hand van de beschikbare
managementinformatie worden analyses van gegevens gemaakt en gebruikt om de resultaten en
de kwaliteit van onze processen te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van betrouwbare
instrumenten en methodieken. Naast het kwaliteitssysteem werken we actief aan de ‘zachte’ kant van
de kwaliteitszorg, de kwaliteitscultuur. Successen vieren we met elkaar, we geven elkaar feedback en
we delen ontwikkelpunten met elkaar. In een professionele schoolcultuur delen we analyses en stellen
we samen doelen vast.
Een goed kwaliteitssysteem is nodig om personeelsleden en secties te voorzien van goede informatie
op basis waarvan doelen geformuleerd kunnen worden. Alleen wanneer we weten wat leerlingen van
de lessen vinden, wat de resultaten zijn en op welke onderdelen van het inspectiekader we kunnen
verbeteren, kunnen we onszelf doelen stellen die bijdragen aan goed onderwijs.
Alle medewerkers worden ondersteund met gegevens en analyses van onderwijsresultaten ten
behoeve van de continue verbetering van het onderwijs en van de administratieve en facilitaire
processen. Binnen de school bespreken we deze analyses op een constructieve manier met elkaar. De
gegevens en analyses vormen tevens input voor de schooljaarplannen, de individuele jaarplannen van
personeelsleden en de sectieplannen als onderdeel van het vakwerkplan.

Kwaliteitssysteem
In de Wet Onderwijstoezicht is vastgelegd dat de opbrengsten van een school door de Inspectie
worden beoordeeld. Hierbij wordt gekeken naar het schoolplan, de leerresultaten en ontwikkeling van
leerlingen, de veiligheidsmonitor en het (financieel) jaarverslag. Aan de hand van diverse instrumenten
(zoals tevredenheidsenquêtes, lesobservaties, analyse administratiesysteem) worden alle resultaten
en processen gemonitord en krijgen de Inspectie en de school inzicht in de kwaliteit van het onderwijs.
De instrumenten worden eveneens gebruikt om te bekijken in welke mate de gestelde doelen van dit
schoolplan (de ‘bouwstenen’) zijn bereikt.
Waar nuttig nemen we deel aan onderzoeken die ons bruikbare informatie opleveren over ons
onderwijs in brede zin, zoals onderzoeken die gaan over het welbevinden van onze leerlingen of
onderzoeken die gaan over het studiesucces van onze leerlingen na de middelbare school.
Om de kwaliteit van het onderwijs verder te monitoren, wordt er een aantal keren per jaar overleg
gevoerd met de klankbordgroepen van de afdelingen. Daarnaast stimuleren we collega’s om op
regelmatige basis feedback aan leerlingen te vragen over de les, bijvoorbeeld door gebruik te maken
van een vragenlijst. Ook bezoeken collega’s elkaars lessen om van en met elkaar te leren. Indien nodig
verzamelen we aanvullende gegevens. De instrumenten die we gebruiken, evalueren we regelmatig,
zodat we steeds beschikken over de meest geschikte instrumenten.

Kwaliteitscultuur
De gegevensverzameling en de analyse daarvan hebben een cyclische en systematische plek in de
organisatie. Met ieder personeelslid wordt aan het begin van het schooljaar een startgesprek gevoerd.
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In dit startgesprek worden individuele, ambitieuze maar haalbare doelstellingen besproken aan de
hand van de gegevensanalyse. Met ieder personeelslid wordt aan het eind van het schooljaar een
eindgesprek gevoerd, waarbij wordt teruggekeken op de individuele doelstellingen. Halverwege
het jaar is er bij iedere docent een lesbezoek en worden in overleg een of meer leerlingenenquêtes
afgenomen. De les en de uitkomsten van de leerlingenquête worden nabesproken. De drie genoemde
gesprekken worden gevoerd door de directleidinggevende. Ook bij overige personeelsleden worden
periodiek enquêtes uitgezet die met de directleidinggevende wordt besproken.
De kwaliteitscultuur heeft uiteindelijk tot doel om het gesprek over onderwijs en organisatie te
stimuleren. Dat gebeurt binnen de (formele) gesprekkencyclus, maar onze ambitie is om deze
gesprekken ook informeel met elkaar te voeren, bijvoorbeeld tijdens studiedagen of ontwikkeldagen.
We stimuleren collega’s om op basis van gegevensanalyses ambitieuze maar haalbare doelstellingen
voor zichzelf te formuleren. Het gesprek over onderwijs wordt daarmee verder geprofessionaliseerd.
We gaan van cijfermatige informatie en analyses naar feedback en doelstellingen om het onderwijs
verder te verbeteren.
Ook tijdens de sectiegesprekken en mentoroverleggen voeren we het gesprek over onderwijs en
organisatie. In de sectiegesprekken worden resultaten voor het vak in de diverse afdelingen kritisch
bekeken en besproken. In de mentorenteams worden resultaten van klassen kritisch bekeken en
besproken. Waar nodig maken secties en mentorenteams een plan ter verbetering van de resultaten.
Ook met het ondersteunend personeel vinden gesprekken plaats over de kwaliteitscultuur.

Organisatie kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg is een gezamenlijk aandachtspunt van de leden van de schoolleiding. Alle activiteiten
die op het gebied van kwaliteitszorg worden uitgevoerd, zijn opgenomen in de kwaliteitskalender
van de school. Op de kwaliteitskalender staat welk proces, op welk moment, in welke vorm en door
wie wordt uitgevoerd en geëvalueerd. Het document wordt jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd. Het
Emmauscollege heeft een beleidsmedewerker kwaliteitszorg die zorgt voor de gegevensverzameling
en de analyse daarvan.
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Collegiale visitaties en lesbezoeken
We nemen deel aan de collegiale visitaties binnen het samenwerkingsverband ‘Semper Movens’. Eens
per vier jaar vindt er een visitatie plaats op basis van een door de school opgestelde zelfevaluatie. In
deze zelfevaluatie heeft de school hulpvragen geformuleerd, die centraal staan bij de visitatie. Zowel
in het kader van de zelfevaluatie als gedurende de visitatie zelf vinden lesbezoeken plaats.

Verantwoording en dialoog
We vinden het belangrijk om intern en extern verantwoording af te leggen over de doelen die we
nastreven en de resultaten die we bereiken en om daarover een dialoog te voeren met de betrokkenen
binnen de school. Dat gebeurt via diverse overlegorganen:
ff de medezeggenschapsraad (MR)
ff de Raad van Toezicht (RvT)
ff de Oudervereniging (OVE)
ff de Personeelsraad (PR)
ff de Leerlingenraad (LR)
Binnen deze overlegorganen worden de verschillende geledingen betrokken bij de beleids- en
besluitvorming. De school- en jaarplannen en de voortgang daarvan worden besproken, alsmede de
actuele ontwikkelingen. Daarnaast legt het bestuur verantwoording af in het jaarverslag.
Via deelname aan ‘Scholen op de kaart’ geven we mede invulling aan onze horizontale
verantwoording. Hierdoor worden de belangrijkste kenmerken en resultaten van onze school
transparant gemaakt voor de buitenwereld.
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Hoofdstuk 5
Personeel, organisatie en facilitering
Een goede school vraagt om een goede organisatie en facilitering. Uiteraard hebben we gedurende
de looptijd van dit schoolplan aandacht voor het personeelsbeleid en het taakbeleid om de gestelde
doelen te bereiken. We zijn trots op de staat van ons gebouw en zorgen ervoor dat de huisvesting op
orde blijft en indien nodig duurzaam wordt aangepast voor het bereiken van onze onderwijskundige
doelen. Daarnaast hebben we ons als doel gesteld om een meer beleidsrijke begroting op te stellen,
onze administratieve en facilitaire processen in kaart te brengen en de onderlinge samenhang te
verhelderen.

Strategisch HRM
Goed werkgeverschap is een belangrijke voorwaarde om collega’s te binden, te boeien en te
behouden. We leren, werken en leven met elkaar. Het leren vindt onder andere plaats binnen
werkgroepen, secties en mentorenteams. We dagen elkaar uit keuzes te maken ten aanzien van onze
eigen ontwikkeling en bespreken dit jaarlijks met onze directleidinggevende, zoals beschreven in het
hoofdstuk over kwaliteitszorg. De schoolleiding zal hierbij inspireren, stimuleren en faciliteren.
In de persoonlijke ontwikkelgesprekken met de medewerkers zoomen we in op de fase van de
loopbaan en de daarbij behorende ontwikkeling en taakbelasting. We verkennen de kansen en
mogelijkheden op de middellange termijn, waarbij de ontwikkeling van de school en het schoolplan
leidend zijn.
Schoolleiding
De schoolleiding heeft de verantwoordelijkheid om goed leiderschap te tonen. Zij geven op een
inspirerende, authentieke, ethische en effectieve manier leiding aan de ontwikkeling van het
onderwijs en het personeel en de inrichting van de organisatie. We zien het als vanzelfsprekend
dat de schoolleiding, het onderwijzend personeel en het onderwijsondersteunend personeel
samen optrekken in het verzorgen van goed en uitdagend onderwijs, ieder vanuit zijn eigen rol.
Een inspirerend schoolleider boeit, heeft een open houding en vervult een voorbeeldfunctie. In een
professionele schoolcultuur is het van belang dat medewerkers en directleidinggevenden geregeld
contact hebben over de persoonlijke ontwikkeling, succeservaringen maar ook mislukkingen met
elkaar delen en waar nodig bijsturen.
Onderwijzend personeel (OP)
We streven ernaar dat iedere docent binnen de wettelijk gestelde termijn een bevoegdheid heeft.
Daarnaast willen we de beste docenten voor onze leerlingen, maar daarin zijn we niet de enige.
Door aan te sluiten bij organisaties en samenwerkingsverbanden anticiperen we op de gevolgen van
een aanstaand lerarentekort en proberen we deze voor onze school te beperken. We hebben ons
aangesloten bij de Samenwerkende Eenpitters Rotterdam (SER) om zo een substantieel aandeel van
de beschikbare stagiaires aan ons en Rotterdam te kunnen binden via Opleidingsscholen Rotterdam
(OSR). Ook zetten we in op het aantrekken van zij-instromers, zoals via Trainees op school.
Om onderwijzend personeel te binden en te behouden binnen het voortgezet onderwijs en specifiek
voor onze school, is het van belang om de ontwikkelingsmogelijkheden zichtbaar te maken. De
ontwikkelmogelijkheden voor docenten liggen in vier domeinen:
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ff Het ondersteunen van het
leren van de leerling.
ff Het ontwikkelen van
onderwijs.
ff Het organiseren van
onderwijs.
ff Het ondersteunen van het
leren van collega’s.
Elke docent is in ieder geval
bekwaam en actief in het
eerste domein en kan dat
combineren met de drie
andere domeinen. In elk
van de domeinen kunnen
leraren zich ontwikkelen en
verdiepen: van in opleiding,
naar startend, naar ervaren,
naar meesterschap. Daarmee
ontstaat een waaier aan
ontwikkelingsmogelijkheden.
Onderwijsondersteunend
personeel (OOP)
De onderwijsondersteunende
medewerkers zijn van groot belang om het onderwijs mogelijk te maken. Zij spelen een belangrijke rol
bij de leefbaarheid en de veiligheid op onze school en zorgen er mede voor dat het Emmauscollege
een goed georganiseerde school is. Zij nemen de docenten veel werk uit handen dat direct om het
lesgeven heen gebeurt. We geven ieder de verantwoordelijkheid die bij de functie hoort en stimuleren
professionalisering, zowel op de inhoud van het werk als op het werken met leerlingen binnen onze
school. Ook de onderwijsondersteunende medewerkers hebben nadrukkelijk een voorbeeldfunctie.
Het onderwijsondersteunend personeel draagt, net als de schoolleiding en het onderwijzend
personeel, bij aan de missie en visie van de school en het behalen van de doelstellingen uit dit
schoolplan. De facilitaire en administratieve medewerkers zorgen dat de processen en richtlijnen
hierop aansluiten. Van de onderwijsondersteunende medewerkers verwachten wij dat zij
eigenaarschap tonen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk. Zij maken deel uit van de
professionele cultuur. De directleidinggevende van de ondersteunende medewerkers gaat hierover het
gesprek met hen aan. Daarnaast worden gerichte cursussen en trainingen ingezet.

Huisvesting
Kwalitatief goed onderwijs vraagt passende huisvesting en goed onderhouden gebouwen. Het huidige
schoolgebouw bestaat uit een aantal verschillende bouwdelen met verschillende bouwjaren; het
is een gangenschool. We streven binnen de financiële en bouwkundige mogelijkheden naar een
aantrekkelijk, functioneel, duurzaam, veilig en energieneutraal schoolgebouw met een gezond
binnenklimaat, waar het prettig is om te verblijven. De realisatie ervan gaat middels het duurzame
meerjarenonderhoudsplan (DMOP).
Naast de traditionele lokalen creëren we ruimten waarmee we het gebruik van het gebouw kunnen
optimaliseren en de ruimtes kunnen aanpassen aan onze onderwijskundige doelen, denk hierbij o.a.
aan zelfstudieruimten en kleine overlegruimten.
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We beschikken over een relatief kleine buitenruimte waar leerlingen kunnen verblijven. Door hier slim
en effectief mee om te gaan, kunnen we enerzijds het gebouw ontlasten en ruimte vrij maken voor
ander gebruik en anderzijds een fijnere buitenruimte creëren waar de leerlingen graag verblijven.
De klimaatbeheersing in ons gebouw is divers en vergt voor ieder gebouwdeel een andere aanpak. De
coronacrisis heeft ons geleerd dat een goede ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit cruciaal is,
daarom monitoren we de luchtkwaliteit in elk lokaal en blijven we kijken naar mogelijkheden om de
luchtkwaliteit te optimaliseren.
Het uitgangspunt is om op een zo duurzaam mogelijke manier een veilige omgeving en een gezond
binnenklimaat te scheppen waar de leerlingen en medewerkers zich thuis voelen.
In 2022 zal een schouw vanuit de gemeente plaatsvinden waarna we als school in het integraal
huisvestingsplan (IHP 2024-2027) van de gemeente zullen worden opgenomen als voorgenomen
project.
De gezonde school
Het stimuleren van een gezonde leefstijl bij leerlingen en medewerkers, nu en in de toekomst, vormt
een belangrijke maatschappelijke opdracht voor het onderwijs. Een gezonde leefstijl draagt immers
bij aan het goed doorlopen van de schoolcarrière, een goede start van het werkende leven en het
bereiken van gezondheidswinst. We stimuleren leerlingen om met de fiets naar school te komen
en bieden ondersteuning aan medewerkers bij het vormgeven van een gezonde leefstijl. Daarbij
stimuleren we een consumptiepatroon dat de belangen en behoeften van toekomstige generaties
respecteert en proberen we binnen school zoveel mogelijk te kiezen voor duurzame opties.
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De veilige school
Middels het Veilige School Predicaat van de gemeente Rotterdam wordt op de gebieden van
schoolcultuur, aantrekkelijk onderwijs, fysieke omgeving en externe samenwerking de veiligheid in en
om de school cyclisch gemonitord en geoptimaliseerd.

ICT
ICT is ondersteunend aan de onderwijskundige doelen van de school. Dit behelst, naast het werken
met iPads en smartboarden in de lokalen, ook het gebruik van systemen ter verbetering van de
kwaliteit van onze (onderwijskundige) organisatie en het bewaken van de privacy. Dit betreft
bijvoorbeeld de inschrijving door leerlingen voor specifieke (les)activiteiten en het inzien van het
rooster, maar ook het gebruik van interactieve lesmethoden met een gedifferentieerd en adaptief
ingerichte onderwijsomgeving. Dit vergt een goede kwalitatieve ondersteuning voor leerlingen en
medewerkers.
We werken aan onderwijs dat meer op maat is. ICT-systemen spelen daarbij een belangrijke rol.
Daarnaast worden door gerichte integratie van ICT alle processen op het Emmauscollege inzichtelijk
gemaakt en verbeterd. De stuurgroep ICT is gericht op onderwijs en ondersteunende processen en
zo betrokken bij deze integrale benadering van ICT-ontwikkelingen. Binnen de stuurgroep ICT wordt
gewerkt met hoofdtaken binnen de domeinen infrastructuur, communicatie en voorlichting, privacy
en instrumenten. Leden van de stuurgroep hebben een eigen domein waarvoor zij het aanspreekpunt
zijn. De integrale aanpak wordt gewaarborgd door te werken met jaarplannen en verslaglegging. Het
gebruik van ICT in de school is onderwerp van gesprek in de gesprekkencyclus.

Financieel beleid
De financiële positie van het Emmauscollege is goed. De reserves zijn door positieve resultaten de
afgelopen jaren aangevuld tot een acceptabel niveau en hoeven niet verder toe te nemen. We streven
naar een evenwichtige begroting, waarbij kleine tekorten en overschotten elkaar afwisselen. Het
financieel beleid op het Emmauscollege is en blijft afhankelijk van financiering en besluiten vanuit de
overheid. We maken geen gebruik van sponsoring.
Het financieel beleid is ondersteunend aan de onderwijsontwikkelingen op het Emmauscollege. Dat
betekent dat we ernaar streven de financiën zo in te zetten dat onderwijsontwikkelingen mogelijk zijn.
We maken steeds de afweging of financiële besluiten aansluiten bij de onderwijskundige visie van het
Emmauscollege. Geregeld zullen we ons moeten afvragen of bestaande activiteiten moeten worden
voortgezet, of dat de beschikbare tijd en middelen anders kunnen worden ingezet. In lijn hiermee
willen we in de komende jaren meer beleidsrijk begroten, waarbij ook een meerjarenbeleid geschetst
wordt.

Samenwerking3
We delen expertise in verschillende samenwerkingsverbanden (SER, OSR) om krachten te
bundelen, samen op te trekken en onze positie als eenpitter te kunnen handhaven. Dit gebeurt met
scholen vanuit het samenwerkingsverband Semper Movens. Ook de komende jaren blijven we de
samenwerking zoeken met scholen in de omgeving.

3

Zie de website voor onze samenwerkingen: https://www.emmauscollege.nl/over-ons/partners/
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