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Werken aan bewuste keuzes, 
voortbouwen op wat al wordt gedaan, 
vanuit visie en missie en koppelen aan 
de meerjaren Koers
Vast format om van inventarisatie tot 
analyse en programma te komen. 



Impact in kaart 
persoonsvorming
socialisatie
kwalificatie 

mentale gezondheid/welbevinden/ 
weerbaarheid/stabiliteit enz, fysieke 
gezondheid, (sociale) veiligheidsbeleving, sport 
en bewegen, pauzes en speeltijd, contacten) 
met ouders, betrokkenheid ouders bij de 
ontwikkeling, activiteiten 
kunst/cultuur/burgerschap, 
onderwijsopbrengsten voor zaakvakken, 
onderwijsopbrengsten leergebiedoverstijgende
doelen, aantallen certificaten en diploma’s, 
aantal en kwaliteit stages. 



Analyse 
wat hebben leerlingen nodig, 
gekoppeld aan koersthema’s: 
- sterke basis, 
- onderwijsconcept voor nu 

en straks, 
- educatief partnerschap met 

ouders, 
- samenwerking met 

netwerkpartners,
- cultuurgestuurd werken.



Schoolprogramma 

Effectieve inzet: Individuele instructie.

X

Netwerkpartner K. H. werkt individueel met de leerlingen  

Per interventie (op 3 niveau’s
leerling, groep, school) wordt de 
gekozen optie uit de menukaart 
ingevuld, alsmede concrete 
beschrijving van de activiteit. 
Inclusief doel, budget en 
monitoring. Wie heb ik nodig 
(interne of externe inhuur?) 

Bij welk onderdeel van de 
AloysiusKoers hoort dat?



Het was nog even wachten op de menukaart…



Kan zó in het jaarplan



Waar gaan onze directeuren het geld aan 
uitgeven?

Chantal (SO Antonius) wil haar schoolplein aantrekkelijker gaan maken en 
zoekt hierbij ook de samenwerking met de partners waarmee ze het 
schoolgebouw deelt. Ook wil ze de hal opnieuw inrichten om een uitdagende 
leeromgeving voor leerlingen te maken.

Daarnaast is ze op zoek naar een goede methode voor sociaal gedrag à la Rots 
en Water… zie de website van NPO voor inspiratie : Interventies gericht op het 
welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen | 
Interventie | Nationaal Programma Onderwijs (nponderwijs.nl)

Loes (VSO de Korenaer Helmond) zet met haar team zwaar in op TOP’s het 
komend jaar. https://kiesvoorpositief.nl

https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling
https://kiesvoorpositief.nl


Eri (VSO Harreveld) is aan de slag met FutureMe. “Future Me is onderwijsvernieuwing 
waarin vmbo- en vso-leerlingen samen met kunstenaars hun gewenste toekomst 
ontdekken en leren hoe zij krachtig en bewust hun talenten kunnen inzetten om daar 

te komen.” Future Me. Dit doen zij dmv een aanbod op drama, outdoor, boksen, 
muziek, grime, dans. Verbeeld je toekomst. 

Maikel (SO en VSO de Widdonckschool Weert) gaat inzetten op cultuur (beeldend, 
muziek) en gaat zijn school reorganiseren zodat het lesaanbod in het gebouw past. 
Samen met het team is er een plan gemaakt. Ze zetten o.a. in op werkgeluk.  

https://futureme.nl/home#MrqfrHvHXHL

