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1. Inleiding
Het vorige Strategisch beleidsplan (SBP) had een looptijd van 2016 tot (december) 2019. In de loop
van 2019 is besloten het nieuwe SBP in te laten gaan met ingang van het schooljaar 2020-2021. De
laatste fase van het schrijven van het SBP heeft langer geduurd dan voorzien. Dit proces heeft een
aantal maanden stilgelegen als gevolg van de coronacrisis: ‘first things first’. Op dat moment was het
opzetten van onderwijs op afstand en het afronden van de schoolexamens belangrijker. Tegelijk
heeft deze crisis ook enige invloed op dit plan. Enerzijds omdat we nu nog niet weten hoe lang een
deel van de genomen maatregelen gecontinueerd moeten worden, het coronavirus kan zo weer de
kop op steken. Anderzijds is er in de afgelopen maanden op een andere manier geleerd. Verschillende vaardigheden en lessen uit deze periode kunnen waarschijnlijk zinvol worden ingezet in de toekomst. Tegelijk zien we ernaar uit dat de leerlingen weer grotendeels op school hun onderwijs kunnen krijgen. De interactie tussen leerling en docent is essentieel, en zeker als het gaat over het inhoud geven aan de identiteit van de school. Het SBP bepaalt op hoofdlijnen de koers van de school.
In de onderliggende plannen wordt dit van jaar tot jaar verder uitgewerkt en geconcretiseerd.
In het geval u als lezer op de hoogte bent van de identiteit, de missie en de visie van de school en u
met name geïnteresseerd bent in de doelen en plannen voor de komende planningsperiode, kunt u
het eerste deel overslaan of als referentie gebruiken. Vanaf hoofdstuk 6 (blz. 16) komen de SWOTanalyse en de concrete doelen en plannen aan de orde.

De plaats van het SBP
Het SBP staat niet op zichzelf. Er is een structuur van plannen die in elkaar grijpen en de ruggengraat
vormen voor de sturing van de Gomarus scholengemeenschap. Enerzijds willen we de bureaucratie
en papieren tijgers zo veel mogelijk voorkomen en zorgen dat plannen dicht bij de werkelijkheid
staan en praktisch uitvoerbaar zijn. Anderzijds moeten de plannen wel voldoende structuur en houvast bieden om te voorkomen dat de school een zigzagkoers volgt. Daarnaast is het van groot belang
dat de verschillende teams, vakgroepen en afdelingen binnen de school voldoende ruimte hebben
om hun eigen initiatieven te ontwikkelen en doelen te realiseren, uiteraard binnen de gestelde kaders. Daarnaast is de ervaring dat binnen een planningsperiode van het SBP de wereld om ons heen
niet stilstaat. Daardoor kunnen beleidsvoornemens vervallen en nieuwe aandachtsgebieden zich aandienen. Als dat het geval is, wordt niet gelijk het SBP aangepast, maar dergelijke wijzigingen worden
meegenomen in het Directieplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd.
Procedures, doelen en bijbehorende normen op detailniveau zijn niet in dit SBP opgenomen. Die zijn
ondergebracht in het kwaliteitszorgsysteem. Dit systeem is essentieel bij het monitoren en (bij)sturen van het onderwijs op korte en middellange termijn.
De huidige praktijk van plannen en de verantwoording daarover is als volgt:
• Het SBP geeft de richting aan voor de school. Wat zijn de belangrijke aandachtspunten? Welke
concrete doelen willen we bereiken? Maar ook: wat willen we vasthouden, waar zijn we tevreden over? En wat willen we minder gaan doen of zelfs beëindigen? De detailacties en (project)plannen die hiervoor nodig zijn, zijn niet in het SBP te vinden.
o Op basis van het SBP en de gegevens uit het kwaliteitszorgsysteem (onderwijsresultaten,
verzuim, scholing etc.) wordt periodiek gerapporteerd aan de Raad van Toezicht (RvT).
Enerzijds over het onderwijs, anderzijds over personeel en organisatie.
• Teams, vakgroepen en afdelingen maken onder leiding van teamleiders, vakgroepleiders en afdelingshoofden teamplannen, vakwerkplannen en afdelingsplannen. Er zijn ook plannen die over
een specifiek thema gaan, bijv. de opleidingsschool of Sterk Techniek Onderwijs. Leidraad voor
het maken van deze plannen is het SBP. De vraag is steeds: draagt het bij aan de doelen die we
voor ogen hebben?
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Het middenmanagement (teamleiders, vakgroepleiders en afdelingshoofden) rapporteert over de uitvoering van deze plannen aan hun directeur.
• De regie over het geheel van team-, vakgroep- en afdelingsplannen ligt bij de directeuren. Zij bewaken of het geheel aan plannen en de realisatie daarvan voldoende bijdraagt aan de strategische doelen die gesteld zijn. Daarvoor wordt een ‘routekaart’ gemaakt, waarin aangegeven
wordt hoe de verschillende plannen op team-, vakgroep- en afdelingsniveau bijdragen aan de
strategische doelen. Deze routekaart wordt jaarlijks geüpdatet. Aan de hand daarvan wordt bekeken of we op koers liggen en of de gestelde strategische doelen binnen de afgesproken kaders
worden bereikt. We noemen deze routekaart met doelen en acties ‘het Directieplan’. Het kan
dus zijn dat strategische doelen reeds binnen één tot twee jaar worden behaald, maar het kan
ook zijn dat pas na twee jaar aan een bepaald thema wordt gewerkt.
Met bovenstaande aanpak wordt gestreefd naar ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid
van alle betrokkenen binnen de school, terwijl er tegelijk wordt gestuurd op het behalen van de afgesproken strategische doelen.
Ook de Medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke rol in het geheel. Zij is vanuit het personeel, de ouders en de leerlingen gesprekspartner op beleidsniveau. Nieuwe plannen worden bespro-

ken met de MR en door hen van
adviezen voorzien. Resultaten worden periodiek geëvalueerd en kunnen leiden tot nieuwe adviezen
en daarop gebaseerde (aangepaste) beleidsvoornemens.

Het proces
Met de voorbereiding van dit Strategische Beleidsplan is reeds twee jaar geleden begonnen. In die
periode zijn ouder- en leerlingentevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Reeds een jaar eerder was
er een personeelstevredenheidsonderzoek gehouden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn,
voor zover nu nog relevant, betrokken bij het opstellen van dit plan.
Als voorbereiding voor de actualisatie van het SBP zijn de volgende acties uitgevoerd.
1) Bij het structureel rapporteren over het SBP 2016-2019 worden uitspraken gedaan over de gestelde doelen. Doelen worden gehaald, op basis daarvan worden soms nieuwe doelen geformuleerd, de lat wordt hoger gelegd. Nieuwe vragen dienen zich aan vanuit de maatschappij, achterban of overheid. Doelen worden niet gehaald en er wordt gezocht naar andere wegen om het
gewenste effect toch te bereiken. Dit is een continu proces dat input levert voor een nieuw SBP.
In dit kader is ook elk jaar gekeken in hoeverre de gemaakte SWOT-analyse nog actueel is. Sterktes en zwaktes worden benoemd, kansen en bedreigingen in kaart gebracht.
2) De school krijgt input van stakeholders, betrokkenen bij de school. Onder ouders en leerlingen
worden, zoals genoemd, regelmatig vragenlijsten uitgezet en er worden gesprekken met hen gevoerd. Naast de grote, vierjaarlijkse tevredenheidsonderzoeken wordt ook jaarlijks gepeild onder
leerlingen in het kader van Vensters voor Verantwoording. De uitkomsten daarvan zijn meegenomen bij het bepalen van de aandachtsgebieden voor de school. Ook worden elk jaar gesprekken
gevoerd met de directeuren van de toeleverende basisscholen over wat goed gaat en wat beter
kan. Ook dit is input om het bestaande beleid te handhaven of aan te passen.
3) In het vorige SBP is een pedagogisch-didactische visie en de daarbij behorende praktijken opgenomen. Deze is grotendeels gehandhaafd. Dat betekent dat op dit gebied de visie niet ingrijpend
is gewijzigd.
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4) Door directie en CvB is de SWOT-analyse geactualiseerd en is nagedacht over de speerpunten
voor de komende jaren.
5) Met de RvT, het VB en de MR zijn sessies gehouden tijdens reguliere vergaderingen of themabijeenkomsten waarbij input is gegeven voor het SBP.
6) Met nagenoeg alle teamleiders, vakgroepleiders en afdelingshoofden is een gesprek gevoerd om
input te verzamelen vanuit de praktijk van het onderwijs. Dit is gebeurd per opleiding of vakkencluster (talen, bèta etc.).
7) Door het CvB is de conceptversie voor het SBP 2020-2024 geschreven. De belangrijkste beleidsvoornemens zijn gepresenteerd op een managementtweedaagse, waarbij gevraagd is om feedback. Vanuit de meeste teams, afdelingen en vakgroepen is deze feedback ook ontvangen. Doel
hiervan is enerzijds een gedragen plan te krijgen, anderzijds te checken of de zaken die belangrijk
zijn voor het primaire proces ook voldoende aan de orde komen.
8) Na bespreking van de conceptversie van dit plan zal dit ook nog worden voorgelegd aan een aantal (externe) stakeholders (schooldirecteuren, oud-leerlingen, overheid en bedrijfsleven).
Ten slotte zal het SBP door het CvB worden vastgesteld en door de RvT worden goedgekeurd, waarna
dit plan leidend is voor de komende jaren.

De opbouw
Dit document heeft de volgende opbouw:
I.

De inleiding waarin wordt ingegaan op de plaats van dit document binnen de school en
waarin het proces van de totstandkoming wordt geschetst.

II.

Een samenvatting die in goed leesbare tekst de essentie van wat we voor ogen hebben, verwoordt. Dat is in feite een beeld van waar we D.V. over vier jaar willen staan. Namelijk, wat
willen we vasthouden, waar willen we vanaf en welke ontwikkeling willen we doormaken. Dit
gebeurt in de vorm van een viertal schetsen. Vanuit de (oud-)leerling, de ouder, de medewerker, de extern betrokkene of een andere vorm waarbij in een of twee A4’tjes de essentie
van het SBP geschetst wordt.

III.

De missie en de kernwoorden. De kernwoorden ‘bewogen, bevlogen en betrokken’ worden
nader geduid. De concrete vertaling van wat dat in de praktijk van het onderwijs betekent, is
uitgewerkt bij de ‘praktijken’ van de pedagogisch-didactische visie.

IV.

De pedagogisch-didactische visie, als referentie om plannen aan te toetsen met name als het
gaat over het onderwijs in de klas en het handelen van de docent en de leerling.

V.

De SWOT-analyse, een analyse voor de school als geheel. Hierbij hebben de ‘sterktes’ en de
‘zwaktes’ betrekking op de school; de ‘kansen’ en ‘bedreigingen’ hebben betrekking op de
omgeving.

VI.

Terugblik en vooruitblik. De afgelopen periode passeert de revue, voor zover van belang,
voor nieuw beleid. Verder wordt er vooruitgekeken naar de komende jaren om op basis
daarvan de hoofdaandachtsgebieden te benoemen. Ook wordt benoemd wat we willen continueren op het huidige niveau.

VII.

De strategische doelen zijn geformuleerd aan de hand van nagenoeg dezelfde hoofdverdeling
als in het vorige SBP:
A. Hart voor de leerling en oog voor het onderwijs: de leerling, het onderwijs en de ondersteuning van de leerling staan hier centraal.
B. Professioneel en betrokken: de docent, de ondersteuner en de leiding van de school zijn
verantwoordelijk voor het behalen van de beoogde doelen.
6 / 31

C. Gezond en in balans: de organisatie, de processen, de huisvesting en de financiën zijn essentiële voorwaarden voor goed onderwijs.
D. Zelfbewust en afhankelijk: de Gomarus staat niet op een eiland. Zodoende heeft de interactie met derden wezenlijke invloed op de onderwijsresultaten en de voorbereiding van
de leerlingen op de maatschappij.
Tegelijk worden onder deze noemers de kritische succesfactoren benoemd.
VIII.

De doelen voor 2015-2019. Per succesfactor wordt het concrete meetpunt en de bijbehorende norm aangegeven.

2. Deo volente 2019
Onderstaand een aantal korte (gefingeerde) uitspraken van leerlingen, ouders en personeel van de
Gomarus die weergeven waar de focus de komende jaren ligt. Dit is geen uitputtende opsomming
van alle beleidsvoornemens, maar geeft een beeld van wat er de komende jaren speelt.

1) Er is bij mij op school veel aandacht besteed
aan ‘leren leren’ en het overzicht bewaren.
Met al die afleiders uit de ‘social media’ is het
stellen van prioriteiten en de aandacht erbij
houden super belangrijk. Mijn mentor heeft
daarbij een belangrijke rol gespeeld. [Frans,
vwo 6]

2) Die eerste keer dat ze met werkweek ging,
moest ik best wat overwinnen. Gelukkig is
het me honderd procent meegevallen. Ik
kan merken dat ze zelfstandiger geworden
was. Ik hoorde uit wat ze vertelde dat er
stevig gediscussieerd was, ook over wezenlijke zaken. [Ouder, leerlinge mavo 3]
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3) Ik heb mijn profielwerkstuk in het Engels gemaakt. Een goede voorbereiding op de studie
‘International Business Administration’, daar
worden bijna alle colleges in het Engels gegevens. Ik ben blij dat naast de lessen Engels
ook bij een aantal andere vakken de voertaal
Engels was. [Karel, havo 5]

4) Ik ga na de havo naar de ‘Academie voor
Beeldende Vorming’. Daar ligt mijn interesse en dat sluit ook goed aan bij het profiel dat ik gekozen heb. Ik ben blij dat er
veel aandacht was voor ‘Vorming en Toerusting’ op de Gomarus. Want ik verwacht
dat ik regelmatig zal moeten uitleggen
waarom ik naar de kerk ga en wat geloven
in God voor mij betekent. [Marieke, havo
5]

5) Het lesgeven is de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. In bijna elke klas zijn wel
leerlingen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. Dat vraagt als mentor
veel van me. Ik moet goed in de gaten houden wat er allemaal speelt bij mijn leerlingen.
Het geeft voldoening als je ziet dat je ze kunt
helpen bij het stap voor stap volwassen worden. Gelukkig kan ik met vragen terecht bij
het ‘zorgteam’, dat helpt me om goed met
deze leerlingen om te gaan. De kunst is om
een goed evenwicht te bewaren tussen aandacht voor deze leerlingen en de andere leerlingen in de klas. Overigens wel mooi dat
deze leerlingen ook op een reguliere school
hun opleiding kunnen doen i.p.v. op een
school voor speciaal onderwijs. In de maatschappij zullen ze ook met verschillende
mensen moeten leren omgaan en samenwerken. Hoe eerder ze daar vertrouwd mee worden gemaakt, hoe gemakkelijker de overgang
tussen school en werk gaat. [docent wiskunde, mavo 4]
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6) Ik loop dit jaar voor het eerst stage bij een
schildersbedrijf. Die ervaren schilders daar
zetten geen kwast te veel. In één keer zetten ze een mooi glanzende verflaag neer,
zonder ‘zakkers’ of ‘kale plekken’. Ik moet
nog heel wat ervaring opdoen voor ik dat
ook zo snel kan. Gelukkig mag ik nog een
paar jaar op de Gomarus blijven en daar
ook mijn mbo niveau 2 afronden. [Gerrit,
vmbo basis leerjaar 3]
7) Ik ben aan het rondkijken welke beroepen ik
leuk vind. Dat is nog best lastig, ik moet voor
volgend jaar een vakkenpakket kiezen en dan
is het wel handig als ik weet welke richting ik
op het mbo wil gaan volgen. Ik hoef dit jaar
voor het eerst niet meer met de bus naar
school. Sinds de Gomarus een nevenvestiging
in Zaltbommel heeft, is het voor mij een halfuurtje fietsen. Dat scheelt me een boel vrije
tijd. [Wim, mavo 2]

3. Missie
De missie van de Gomarus scholengemeenschap is het geven van onderwijs dat gebaseerd is op de
grondslag, de Bijbel en de belijdenisgeschriften en dat gekenschetst wordt door de kernwoorden ‘bewogen, bevlogen en betrokken’. De grondslag wordt als leidraad gebruikt bij het uitzetten van beleid,
gebaseerd op deze drie kernwoorden en het vertalen daarvan naar de praktijk. Deze drie kernwoorden duiden we als volgt:
Bewogen
Bewogenheid duidt in eerste instantie op het belang dat gehecht wordt aan het eeuwig heil van onze
medemens. Binnen de school betekent dit primair het heil van leerlingen en collega’s en daarnaast
van allen die bij de school betrokken zijn. We belijden dat eenieder bekering nodig heeft en dat die
alleen verkregen kan worden door de genade van God, middels de verzoening door het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus en de toepassing daarvan door de Heilige Geest. In tweede instantie
duidt bewogenheid op zorg voor elkaar, in velerlei opzicht. Het betreft dan de tweede tafel van de
wet: je naaste liefhebben als jezelf. Dat betekent het goede zoeken voor de ander: je leerling, je collega, je leidinggevende, je teamlid, maar ook voor je naaste buiten de school.
Bevlogen
Het woordenboek geeft voor bevlogen een aantal betekenissen en synoniemen: bezield, geestdriftig,
vurig, gedreven, zeer enthousiast en met veel ideeën. Bevlogen collega’s staan open voor nieuwe
ideeën en dragen hun bevlogenheid over aan anderen in hun omgeving. Dat is precies waar de
Gomarus voor staat; een school waar Bijbels gefundeerde zaken overgedragen worden op en gedeeld worden met leerlingen. Maar waar ook, door gedegen vakmanschap en kennis, leerlingen enthousiast gemaakt worden voor een vak, voor een beroep. Door deze bevlogenheid krijgen leerlingen
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van de Gomarus goed onderwijs en worden ze gestimuleerd en nieuwsgierig gemaakt verder te leren, zodat zij binnen de samenleving kunnen functioneren en hun talenten gebruiken. Onder de samenleving verstaan we gezin, kerk en maatschappij. Om dit te realiseren, is er (naast de door de
overheid voorgeschreven vakken) specifieke aandacht voor godsdienstige opvoeding, toerusting en
vorming om als christen te staan in de maatschappij. Met ‘staan in de maatschappij’ wordt naast het
zich ‘staande houden’ ook bedoeld, het in staat zijn om het christen-zijn uit te dragen en met Gods
hulp Wet en Evangelie te verkondigen in gezin, kerk en maatschappij. Leerlingen leren keuzes te maken binnen de grenzen van hun verantwoordelijkheid. Verder leren ze inzicht te geven in hun vorderingen. Leerlingen worden zo begeleid in hun ontwikkeling dat zij leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leren. Ze worden gestimuleerd verantwoordelijkheid te dragen, niet alleen voor
zichzelf, maar ook voor anderen. Hopelijk resulteert dit in een bevlogen leerling. Bevlogenheid heeft
ook alles te maken met de houding van docenten, ondersteuners en leidinggevenden van de school.
Het gaat over geïnspireerd zijn, een doel voor ogen te hebben en bezieling uitstralen. Geen vat (met
kennis) vullen, maar een vuur ontsteken. De Gomarus streeft naar een inspirerende en professionele
cultuur. Een cultuur die gericht is op kwaliteit en ontwikkeling van de vakman of -vrouw in elke discipline. Dit vatten we samen onder de term ‘inspirerend onderwijs’. In de pedagogisch-didactische visie wordt dit verder uitgewerkt.
Betrokken
Betrokkenheid geeft aan dat je om de ander geeft. De ander: een leerling, een docent, een leidinggevende, een medewerker of een ouder. Betrokkenheid geldt over en weer; een veilige gemeenschap
van werkelijke verbondenheid. Het gaat dan om zowel de fysieke als sociale veiligheid voor alle geledingen binnen de school. Een veilig klimaat is een voorwaarde voor een goed leerklimaat. Leerlingen
moeten zich binnen de school op hun gemak voelen, ook als het gaat om leerlingen die extra zorg behoeven of een aangepast programma nodig hebben. Ook docenten en onderwijsondersteunend personeel moet zich veilig weten binnen de school. Dat betekent ook de mogelijkheid hebben om vragen en problemen voor te leggen aan anderen, met als doel gezamenlijk ervan te leren en te professionaliseren.

De school die we voor ogen hebben, onze Gomarus, is een school waar leerlingen, ouders, personeel,
directie, CvB, RvT en VB vanuit de vaste waarden van Gods Woord geïnspireerd zijn en elkaar inspireren. Inspiratie betekent dat je een doel voor ogen hebt en dat bezield nastreeft. Dat houdt in leven
vanuit vaste waarden, het hebben van idealen, het proberen het hart van de ander te raken en
dienstbaar te zijn. Gods Woord vat de verticale en de horizontale lijn kernachtig samen met: ‘God
liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf’. De Heere geve door Zijn genade dat dit praktijk
mag zijn en steeds meer worden op de Gomarus.
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4. Pedagogisch-didactische visie
Als christelijke school ontlenen wij ons bestaansrecht aan de Bijbelse opdracht om Gods daden door
te geven aan de volgende generaties. Hierbij doen leerlingen kennis op die zich richt op Godskennis,
zelfkennis, kennis van de ander en het andere. Samen met gezin en kerk vormt de school zo leerlingen om dienstbaar te kunnen zijn in de samenleving.
Op onze school leren leerlingen dat God goed is en de mens van nature geneigd is tot het
kwade. Het belangrijke doel van ons onderwijs is dat leerlingen leren dat God naar Zijn welbehagen, in en door Christus, de verlossing van verloren zondaren mogelijk maakt. Daarnaast
is er aandacht voor de christelijke/reformatorische traditie in het besef dat deze ontstaan is
uit Gods trouwe zorg over ons.
Als personeelsleden streven wij ernaar om in ons gedrag een voorbeeld voor leerlingen te zijn. Vanuit
de gerichtheid op God, Zijn schepping en de naaste brengen wij blijvende waarden als bescheidenheid, rechtvaardigheid en naastenliefde over. Als gezagsdragers zijn wij in ons gedrag betrouwbaar,
geloofwaardig en echt. Wij leren onze leerlingen ijverig te zijn, doorzettingsvermogen te ontwikkelen
en respect te hebben voor gezag.
Op onze school gaan leerlingen respectvol om met de personeelsleden en met hun medeleerlingen. Als er sprake is van pesten op onze school wordt direct actie ondernomen om het
te stoppen. De leerlingen krijgen in toenemende mate verantwoordelijkheid voor hun eigen
gedrag en leren zelfstandig werken, samenwerken, om ondersteuning vragen en verantwoording afleggen. Deze algemene vorming gaat bij ons op school hand in hand met het opleiden
voor een beroep of vervolgopleiding.
Als leraren zijn wij ervan overtuigd dat onderwijs begint bij een echte ontmoeting tussen leraar en
leerling. In onze lessen brengen wij leerlingen regelmatig tot verwondering. Leren vindt zo mogelijk
plaats vanuit de werkelijkheid die ook benaderd kan worden vanuit verhalen, beelden en probleemstellingen.
Op onze school streven leraren naar een optimale betrokkenheid van leerlingen in de les en
dagen zij leerlingen praktisch, creatief en/of intellectueel uit tot betere prestaties en/of meer
verantwoordelijkheid. Hierom geven zij leerlingen zoveel mogelijk onderwijs op hun niveau.
Op onze school maakt een leerling zich de kennis ‘eigen’, dat wil zeggen dat de overgedragen
kennis persoonlijk betekenis krijgt. Dit leerproces bestaat uit kennisoverdracht en toepassing
van deze kennis. Dit heeft tot doel dat de leerling zelfstandig leert denken.
Op onze school hebben leraren veel kennis van hun vak en werken samen aan de kwaliteit
van het onderwijs binnen vakgroep en team. Leraren onderhouden pedagogische en didactische kennis door op de hoogte te zijn van bestaande en nieuwe inzichten.

Praktijken
1) Vorming dient (impliciet) overal in de school aandacht te krijgen:
a) Vorming als christen uit zich in gerichtheid op God, gerichtheid op de naaste (dienstbaarheid)
en eerbied voor de schepping.
b) In de Bijbelse mensvisie is het vertrekpunt in de relatie tot God dat wij gevallen mensen zijn
in Adam, dood in zonden en misdaden. En dat we voor het tot stand komen van een relatie
met God (bekering), wedergeboorte nodig hebben, gewerkt door Gods Woord en Geest.
c) Dienstbaarheid uit zich o.a. in het hebben van wezenlijke interesse in elkaar, verwachtingen
uitspreken naar elkaar en het klaar staan voor elkaar. Dit is belangrijk binnen de gemeenschap van onze school, maar het is ook van wezenlijk belang als dat in praktijk wordt gebracht buiten de gemeenschap van onze school.
d) Onderwijs zal iets ontsluieren van de grootheid van de schepping waardoor ook eerbied voor
de Schepper kan ontstaan.
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e) Wij benutten kansen om in gesprek te komen over God en Zijn Woord en streven zo naar
echte ontmoetingen.
f) Vorming vindt niet alleen plaats bij de dagopening en de lessen godsdienst, alle vakken moeten dienen tot beter verstaan van de Heilige Schrift.
g) Er wordt gestreefd naar een actieve en persoonlijke betrokkenheid van de leerlingen. Dat
kan heel goed door het stellen van concrete, prikkelende en open vragen.
h) De mentor heeft een belangrijke rol in het gesprek met de individuele leerling over zijn staan
als christen in de kerk, in de wereld en in de school.
i) Binnen vakgroepen gaan leraren met elkaar het gesprek aan over elementen in de methode
die niet stroken met de identiteit van de school. Deze elementen kunnen overigens heel geschikt zijn om ook met onze leerlingen in gesprek te gaan over onze identiteit.
2) Leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen:
a) Leerlingen voelen zich medeverantwoordelijk voor hun medeleerlingen. Dat beïnvloedt hun
gedrag positief.
b) ‘Sterke’ leerlingen leren we om zich in te zetten om ‘zwakke’ leerlingen te helpen (niet alleen
op cognitief gebied).
c) Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen schoolwerk (gemiste lesstof en/of proefwerken). Leraren weten wat ze in dit opzicht van hun leerlingen kunnen en mogen verwachten.
Dit is uiteraard per schoolsoort en leeftijd verschillend en is onderdeel van de vorming.
d) Als er keuzemogelijkheden voor leerlingen zijn te realiseren, wordt dat bevorderd; het vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel van leerlingen.
3) Om alle leerlingen voldoende aandacht te kunnen geven, streven we in onze school (in klassen
die niet te groot zijn) naar de volgende praktijken:
a) Waar dat nodig en mogelijk is, leveren we maatwerk in instructie, verwerking en begeleiding.
b) Er is aandacht voor leerlingen die wat meer ondersteuning nodig hebben om goede resultaten te halen.
c) Er is voldoende aandacht voor leerlingen die wat meer uitdaging (niet alleen op cognitief gebied) aankunnen.
d) We proberen onze leerlingen praktisch en/of intellectueel uit te dagen om betere prestaties
te leveren en om meer verantwoordelijkheid te nemen voor het schoolwerk.
4) Op onze school wordt gewerkt aan een effectieve lespraktijk:
a) Leraren streven ernaar om de vijf rollen van de leraar (gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter) zo goed mogelijk te vervullen.
b) Binnen een les(senserie) vervult de ‘didactische leidraad Gomarus’ een nuttige rol om te beoordelen of noodzakelijke didactische elementen niet ontbreken.
c) Overdracht van kennis zal in veel gevallen zinvol en/of effectief zijn. Vooral als het gaat om
geloofswaarheden en waardevolle kennis vanuit de christelijke traditie is dit het geval. Tegelijk geldt ook voor deze kennis dat de leerling zich deze kennis ‘eigen’ moet maken, d.w.z. dat
het persoonlijk betekenis moet gaan krijgen voor de leerling.
5) In onze school bevorderen we een lerende cultuur:
a) Personeelsleden geven en ontvangen op de juiste wijze feedback op elkaars werk en gedrag.
b) Leraren werken met leerlingen aan het op de juiste wijze geven van en verwerken van feedback op werk en gedrag.
c) Binnen teams, vakgroepen en afdelingen wordt door alle leden gewerkt aan handhaving of
verbetering van (onderwijs)kwaliteit.
d) We proberen leerlingen concentratie, leesvaardigheid en luistervaardigheid aan te leren. Dat
is voor alle schoolvakken van belang, maar dat is ook belangrijk voor de geestelijke ontwikkeling.
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e) Leraren bevorderen dat bij hun leerlingen verwondering, enthousiasme en interesse ontstaan voor het schoolwerk. Dat kan onder andere door creativiteit (‘out of the box’ denken)
te stimuleren.

5. Professionele cultuur / leiderschapsstatuut
Professionele cultuur
Op de Gomarus streven we naar een professionele cultuur. Cultuur is een abstract begrip. Het is lastig om in een paar zinnen aan te geven wat we verstaan onder een professionele cultuur. Als het
goed is, uit een cultuur zich in concreet gedrag van mensen. Belangrijke gedragskenmerken waaruit
blijkt dat de cultuur professioneel is, zijn:
• Professionele hiërarchie i.p.v. positionele hiërarchie.
• Werken met beslissers i.p.v. besluitvormingsprocedures.
• Elkaar aanspreken op gedrag i.p.v. wandelgangenpraat.
• Speler i.p.v. toeschouwer.
• Leren van fouten door reflectie i.p.v. op zoek gaan naar de schuldige.
• Ervoor gaan i.p.v. erop terugkomen.
• Gericht op ontwikkeling i.p.v. gericht op bewaking en controle.
• Risico nemen i.p.v. zich indekken.
• Resultaatgericht i.p.v. inspanningsgericht.
• Transparantie i.p.v. camouflage.
• Denken in oplossingen i.p.v. denken in problemen.
Omdat het lastig is om zoveel kenmerken ‘levend’ te houden, zijn er binnen de school een aantal
motto’s die in een enkele zin uitdrukking geven aan een professionele cultuur. Deze zijn:
1) Niet sparen, maar sparren – Je praat niet over iemand, maar je spreekt hem of haar aan. Je geeft
feedback, zowel bij positieve als negatieve ervaringen.
2) Eerst begrijpen, dan begrepen worden – Voordat je je eigen mening vormt en reactie geeft, luister je goed naar de ander en probeer je je in te leven in zijn of haar situatie.
3) Zeg wat je doet en doe wat je zegt – Wees transparant en hou je aan je belofte. En als je je belofte door omstandigheden niet waar kunt maken, communiceer daar tijdig over.
4) Neem je verantwoordelijkheid – Je bent geen toeschouwer maar een speler. Als je commentaar
hebt, geef je ook oplossingen hoe het beter kan.
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Leiderschapsstatuut
Leidinggevenden hebben, op welk niveau dan ook, een voorbeeldfunctie binnen de school. Gebaseerd op de missie van de school en de kenmerken van een professionele cultuur is er binnen de
school een leiderschapsstatuut ontwikkeld. Dit is een handreiking en spiegel voor leidinggevenden.
Wij geloven dat gezag door God is ingesteld ten goede van mens en maatschappij. Gezag berust op
een Goddelijke inzetting en dient direct verbonden te zijn aan gehoorzaamheid van de gezagsdrager
aan de inzettingen van de Heere. Een gezagsdrager geeft leiding aan mensen in gehoorzaamheid aan
– en in afhankelijkheid van God. Op de Gomarus vinden we goed leiderschap daarom belangrijk. Het
gaat ons daarbij om leiderschap dat een bijdrage levert aan de school, het onderwijs aan en de vorming van leerlingen (onderwijskundig leiderschap). Daarnaast gaat het om leidinggeven aan de mensen die op school werkzaam zijn (persoonlijk leiderschap). Hierbij laten we ons leiden door de levensbeschouwelijke en pedagogische waarden die we binnen de school essentieel vinden. Het gaat daarbij om het zichtbaar maken en hoeden van deze waarden in de praktijk van elke dag (waardengericht
leiderschap).
We maken gebruik van inzichten die de Bijbel ons aanreikt en van (beproefde) opvattingen die in leiderschapsliteratuur voorkomen. Zo is het concept van de professionele cultuur voor ons een manier
van denken en doen die we willen toepassen.
Wat we van elkaar verwachten en waar we op aangesproken willen worden:
1) Je draagt de identiteit van de Gomarus uit in daad en (W)woord.
• Gods Woord met de Tien Geboden zijn het uitgangspunt voor je gedrag en woordkeuze.
• In afhankelijkheid van Gods Geest en zegen probeer je een navolger van Christus te zijn in
alle facetten van je werk.
2) Je hebt hart voor christelijk onderwijs, voor de Gomarus, voor je afdeling en voor je mensen.
• Je bent bewogen met het zielenheil van collega’s en leerlingen.
• Je bent met hart en ziel betrokken op het christelijk onderwijs en de leerlingen.
• De komst van Gods Koninkrijk is het belangrijkste dat je nastreeft in het werk.
3) Je geeft leiding aan jezelf.
• Je hebt zicht op jezelf: persoonlijkheidskenmerken en (leiderschaps)kwaliteiten, je weet wat
je kunt en wat je wilt.
• Je reflecteert en leert voortdurend, waardoor je in ontwikkeling blijft.
• Je leert ook met – en van elkaar.
• Je kunt je kwetsbaar opstellen, ongelijkheid erkennen en een beroep op anderen doen.
• Je doet wat je zegt en je zegt wat je doet.
4) Je werkt vanuit een visie.
• Je werkt binnen de visie en het beleid van de Gomarus.
• Je werkt eveneens binnen de visie van je eigen team/vakgroep/afdeling.
• Je verbindt visie aan actie.
• Je maakt voortdurend de vertaalslag van visie naar praktijk en omgekeerd.
5) Je investeert in je team/mensen.
• Je werkt aan een goed team dat gebruikmaakt van elkaars kwaliteiten.
• Je kent je mensen; je weet wie ze zijn en wat ze doen.
• Je stimuleert persoonlijke ontwikkeling en bent daarin ondersteunend.
• Je stuurt op gedrag en resultaat en bent duidelijk in wat je verwacht.
• Je geeft ruimte en vertrouwen.
• Je treedt op als je medewerkers onvoldoende functioneren.
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6) Je stimuleert professioneel gedrag.
• Waar je optreedt, laat je zelf professioneel gedrag zien en je stimuleert professioneel gedrag
bij je collega’s en je team.
• Je spreekt aan, je bemoedigt, je benoemt wat goed gaat, je pakt ook door waar professioneel
gedrag onvoldoende aanwezig is.
• Je geeft real time feedback.
• Dat doe je vooral in actie.
• Je hebt een positieve grondhouding en weet in moeilijke tijden de moed erin te houden.
7) Je bent innovatief.
• Je ziet kansen om te verbeteren en te ontwikkelen.
• Je bevraagt regelmatig het waarom, wat en hoe van je eigen team/vakgroep/afdeling.
• Je bent gericht op de toekomst: je werkt organisch door wat ‘buiten’ gebeurt, te verbinden
aan wat ‘binnen’ wordt gewenst.
• Je durft waar nodig buiten de kaders te gaan.
• Je durft ontwikkeling in gang te zetten zonder dat alles duidelijk is, maar je bent in staat om
tussentijds in actie voldoende sturing daaraan te geven.
8) Je bent present.
• Je bent aanwezig op cruciale momenten, gevraagd en ongevraagd.
• Je zoekt je mensen op binnen de werksituatie.
• Je onderhoudt persoonlijke contacten en leeft mee in lief en leed.
• Je probeert eerst mensen te begrijpen en dan begrepen te worden.
• Communicatie is persoonlijk, e-mail informatief.
9) Je toont eigenaarschap.
• Je toont je verantwoordelijk voor je eigen team/vakgroep/afdeling.
• Je neemt initiatieven waar nodig.
• Je wilt actief verantwoording afleggen.
• Je toont team-overstijgend eigenaarschap voor het geheel van de Gomarus.
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6. SWOT-analyse
Bij het opstellen van het SBP is een ‘sterkte-zwakte-kansen-bedreigingen’-analyse gemaakt. Deze
SWOT-analyse wordt jaarlijks geëvalueerd. Zwakke punten verdwijnen, nieuw bedreigingen komen
en kansen dienen zich aan. Deze evaluatie gebeurt bij de rapportages naar aanleiding van het SBP. Bij
het opstellen van de begroting wordt de risico-inventarisatie bijgewerkt en is er specifiek aandacht
voor de bedreigingen die van belang zijn voor de Gomarus.
Voor het SBP worden voor elk domein een beperkt aantal punten genoemd. Deze geven een beeld
van de school en zijn omgeving: de sterke en zwakke punten binnen de Gomarus en de kansen en bedreigingen vanuit de ‘omgeving van de Gomarus’. Zonder dat dit expliciet wordt vermeld, is er een
relatie tussen deze items en de gekozen kritische succesfactoren.

Sterk (S)

Zwak (W)

•

•

Niveau Engels, met name voor vmbo.

•

Relatief veel afstroom, o.a. van 4v naar 5h.
o De resultaten voor het vak Nederlands zijn
(vergeleken met de landelijke score) matig,
zeker gezien het feit dat de Gomarus een
‘witte’ school is.

Eigen, identiteitsgerelateerd profiel. Herkenbaarheid.

•

Stabiele instroom van leerlingen (goed gedefinieerde achterban). Met twee vestigingen in Gorinchem en Zaltbommel is de bereikbaarheid,
zeker voor de onderbouw, geen extra barrière.

•

Bovengemiddelde motivatie van personeel (conform medewerkerstevredenheidsonderzoek).

•

Ondersteunende processen/afdelingen.

•

Leerlingenondersteuning (zorgprofiel). Ouders
kiezen specifiek voor de Gomarus vanwege de
geboden leerlingenzorg.

•

Goede en voor een aantal opleidingen zelfs excellente onderwijskundige resultaten.

•

Doorlopende leerlijnen, inclusief mbo.

•

De Beroepenschool, helpt leerlingen de juiste
keuze te maken.

•

Organisatiestructuur, de matrixstructuur heeft
zich bewezen.

•

Lerende en in toenemende mate prof. cultuur.

Kans (O)

Bedreiging (T)

•

Intensieve samenwerking met VO- en POscholen voor alle vakken, met extra aandacht
voor Engels.

•

•

Voor leerlingen cultuur en vorming aan elkaar
verbinden: zijn leerlingen ‘trots’ op de Gomarus?

Afkalving draagvlak voor reformatorisch onderwijs binnen achterban. Afnemend besef van de
waarde van reformatorisch onderwijs (ouders/leerlingen/personeel).

•

Belangrijk punt van aandacht is de intrinsieke
binding aan de identiteit. We zien bij leerlingen
en in beperkte mate ook bij medewerkers een
toenemende discrepantie tussen leer en leven.

•

Vmbo-technische vakopleidingen versterken
middels Sterk Techniek Onderwijs (STO). Goede
arbeidsperspectieven voor leerlingen.

•

•

Mavo-, havo- en vwo-leerlingen meer inzicht geven en vaardigheden bijbrengen m.b.t. techniek.

Beperkende wetgeving i.v.m. identiteitsgerelateerde zaken. Burgerschap en genderideologie.

•

Negatieve invloed van social media op de lln.
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•

Bij doorgang van Curriculum.nu 30% vrije ruimte
voor de school om o.a. identiteit vorm te geven.

•

Functiemix beter benutten. Docenten in hun
kracht zetten.

•

Positieve ervaringen van onderwijs op afstand
benutten.

•

Plaatsing van leerlingen op een niet-passend
niveau. Te ‘hoge’ plaatsing geeft een groot afbreukrisico voor de leerlingen en is negatief
voor het rendement onderbouw van de school.

•

Beschikbaarheid van docenten (bevoegd en onbevoegd). Het kost veel moeite om de formatie
in te vullen. Dit ondanks extra inspanningen van
de gezamenlijke reformatorische scholen.

•

Lesurennorm in relatie met alle verplichtingen
(cao/wetgeving etc.).

•

‘De toekomst van ons onderwijs’.

•

Betaalbaarheid Passend Onderwijs.

•

Betaalbaarheid, beheersbaarheid (instroom) en
draagvlak (onder personeel) voor Passend Onderwijs.

7. Terugblik en vooruitblik
In dit hoofdstuk wordt het beleid voor de komende vier jaar verkend. Bij deze verkenning kijken we
terug en vooruit. Terugkijken gebeurt om lessen te leren vanuit het verleden. Waar stonden we eind
2016 en waar staan we nu, medio 2020? Dat is een belangrijke vraag waar we in hoofdlijnen een antwoord op geven, om de lessen die daaruit zijn te trekken, te gebruiken bij het kijken naar de toekomst. Wat betreft het vooruitkijken naar de komende jaren is het van belang om zelf duidelijk prioriteiten te stellen, zodat we niet of minder afhankelijk zijn van allerlei voorstellen en beleidsinitiatieven die vanuit de politiek op ons afkomen. Als we zelf duidelijk voor ogen hebben wat we voorstaan,
is het veel gemakkelijker om externe voorstellen daaraan te relateren en zelfs daarbinnen een plaats
te geven. Dit voorkomt dat er een zigzagbeleid wordt gevoerd op basis van externe prikkels. Waar
staan we nu met ons onderwijs? Waar zijn we tevreden over? Wat mag nog meer aandacht krijgen?
Wat is de spankracht van de organisatie, van allen die het onderwijs vormgeven? Hoe verandert de
maatschappij? Wat vraagt dat van het onderwijs op de Gomarus?
Bij dit alles realiseren we ons dat wij niet in de toekomst kunnen kijken. Wij kunnen en moeten plannen maken. Dat is onze plicht, maar het is de Heere die er Zijn zegen aan kan verbinden. Laten we
Hem bidden om zo ons onderwijs te willen zegenen.

Terugblik
Eind 2016 was de Gomarus in stabiel vaarwater terechtgekomen. Na een turbulente periode in 20092010 zijn de onderwijsresultaten en de professionaliteit van de organisatie sterk verbeterd. Een verbetertraject, geïnitieerd door een zwakke beoordeling voor twee afdelingen, heeft hieraan bijgedragen.
In de afgelopen planningsperiode zijn de onderwijsresultaten blijvend op een hoog niveau: een
groene opbrengstenkaart en excellente slagingspercentages. Tegelijk zijn een aantal ingrijpende beleidsvoornemens gerealiseerd. De meest in het oog springende zijn:
• de realisatie van middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op de Gomarus in samenwerking met
het Hoornbeeck College;
• de realisatie van een nevenvestiging in Zaltbommel;
• uitbreiding en optimalisatie van de huisvesting in Gorinchem;
• verdere uitbouw van Passend Onderwijs met o.a. de T-klas voor cluster 4-leerlingen.
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Terugkijkend kunnen we constateren dat de nieuwe vestiging in Zaltbommel en de vernieuwing van
de huisvesting in Gorinchem veel aandacht en energie hebben gevraagd. De kwaliteit van het onderwijs heeft er niet onder geleden, gezien de resultaten. Tegelijk constateren we dat er door deze activiteiten minder ruimte en aandacht is geweest voor onderwijskundige vernieuwingen.
‘Bewaking van de grondslag en de doorwerking in het onderwijs’ is een blijvend punt van aandacht.
Van zo’n punt zullen we niet snel zeggen dat we voldoende hebben gedaan.
De professionaliteit van het team, het onderwijzend personeel en het onderwijsondersteunend personeel, is merkbaar verbeterd. Er is een cultuur ontstaan waarbij collega’s elkaar beter durven aanspreken. Dat betekent complimenten geven als het goed gaat, maar ook aangeven als het beter kan
en moet. Het onderhouden en bevorderen van deze cultuur vraagt blijvend aandacht.
Uit de gehouden medewerkers-, leerlingen- en oudertevredenheidsenquêtes (2017 en 2018) blijkt
dat veel zaken goed gaan. Er zijn twee gebieden die extra aandacht vragen volgens deze onderzoeken: enerzijds het voorkomen van lesuitval, anderzijds het creëren van juiste verwachtingen door
goede communicatie.
Verder constateren we dat een sluitende meerjarenraming, zonder incidentele bekostiging, geen
vanzelfsprekendheid is.

Vooruitblik
‘De boog kan niet altijd gespannen staan’ zegt het spreekwoord. Dat geldt ook voor onze scholengemeenschap. Het zorgen dat de werkdruk binnen aanvaardbare grenzen blijft, is een permanent aandachtspunt – waarbij ook altijd geldt dat niet alle schouders evenveel kunnen dragen. Het is niet alleen een verantwoordelijkheid van de direct leidinggevenden, maar ook van betrokkenen om zelf
grenzen te bewaken en prioriteiten te stellen. Voor de school als geheel moeten we ook tevreden
zijn met wat goed gaat en niet in de valkuil stappen om de lat steeds hoger te willen leggen. Het vasthouden van goede kwaliteit is een opgave op zich.
Naar de toekomst kijkend, is de eerste opgave vasthouden van wat goed gaat. Daarnaast moeten we
gedoceerd nieuwe beleidsinitiatieven oppakken, steeds met de vraag ‘Wat brengt dit de leerling?’.
We willen extra aandacht voor:
1) Implementatie en verdieping van ‘Toerusting en vorming’, met impact voor zowel leerlingen als
docenten. Het bevorderen van de weerbaarheid van leerlingen in een seculiere maatschappij is
expliciet onderdeel hiervan.
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2) Optimalisatie van ‘Passend Onderwijs’. Het afstemmen van wat in de reguliere klas kan en wat
door specifieke ondersteuning moet worden gedaan, vraagt aandacht en vergroting van de handelingsbekwaamheid van alle betrokkenen.
3) Het op evenwichtige en zinvolle wijze gebruikmaken van digitale leermiddelen, waarbij de coronacrisis goed moet worden geëvalueerd om na te gaan welke ervaringen zinvolle toepassingen
voor de toekomst hebben. Het reduceren van een ‘overladen’ lessentabel is daarbij een aandachtspunt.
4) Aandacht voor de verdere verbetering van het onderwijs in Engels op de Gomarus. Daarbij (en
niet alleen voor Engels) zal de relatie met de basisscholen blijvend aandacht krijgen.
5) Structurele aandacht voor toenemende internationalisering en de consequenties daarvan voor
leerlingen van de Gomarus.
6) Techniekonderwijs, zowel voor het vmbo middels het landelijk project ‘Sterk techniekonderwijs’
als voor mavo, havo en vwo door meer aandacht te geven aan techniek in het curriculum. Dit alles om leerlingen te motiveren voor de vele techniekgerelateerde beroepen die er zijn.
We zijn tevreden over (en willen het huidige niveau vasthouden):
1) Het feit dat de opbrengstenkaart reeds een aantal jaren ‘groen’ is en veel indicatoren boven het
gemiddelde scoren. De norm blijft minimaal op het niveau van het landelijk gemiddelde, waarbij
we de huidige hogere scores proberen vast te houden.
2) De kwaliteitszorg, waaronder het systematisch in de gaten houden van een aantal kengetallen en
trends. Ook bij het laatstgehouden inspectiebezoek in januari/februari 2020 heeft de ‘kwaliteitscultuur’ de kwalificatie ‘goed’ gekregen.
3) De sfeer en de cultuur op school, zowel onder leerlingen als docenten en ondersteunend personeel. Er zijn nog steeds aandachtspunten, maar we mogen ook dankbaar zijn voor het niveau dat
is bereikt.
4) De organisatie. De matrixstructuur functioneert naar tevredenheid. De ondersteuning van het
onderwijsproces voldoet aan de verwachtingen. Aandachtspunten worden adequaat opgepakt
en er wordt goed geluisterd naar wat het onderwijs nodig heeft.
5) Het niveau van ondersteuning vanuit de ondersteunende diensten moet worden gecontinueerd.
6) De relatie met de reformatorische zusterscholen is goed. Ook in de regio zijn er structurele contacten met buurscholen. De rol van de regionale afstemming wordt belangrijker, omdat veel ontwikkelingen regionaal worden georganiseerd.
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8. Aandachtsgebieden SBP 2020-2024
Hieronder zijn de aandachtsgebieden voor het nieuwe SBP aangegeven. Daarbij is het uitgangspunt
dat beleidsterreinen die goed gaan blijvend aandacht krijgen om ze op het huidige niveau te kunnen
houden. Bij de aandachtsgebieden zijn tegelijk de meetpunten en de daarbij behorende normen aangegeven. Soms gaat het om een project en ontwikkeling, waarbij de norm aan het eind van de planningsperiode moet worden behaald, bijvoorbeeld het implementeren van het project Sterk Techniek
Onderwijs. Maar het kan ook een norm zijn die gedurende de hele planningsperiode van toepassing
is, bijvoorbeeld een groene opbrengstenkaart.
In de afgelopen planningsperioden is ervaring opgedaan met de planningscyclus en de rapportage
daarover. De praktijk is dat bij het Directieplan nader uitgewerkte doelen worden geformuleerd voor
de korte en middellange termijn (één tot twee jaar), doelen die afgeleid zijn van het SBP. Voor deze
tijdshorizon is het mogelijk om meer concrete, afgeleide doelen te stellen die ook goed controleerbaar zijn op korte termijn. Op basis van de doelen uit het Directieplan wordt gerapporteerd en worden de resultaten en ontwikkelingen van de school van jaar tot jaar gevolgd. De doelen in het SBP
geven een langetermijndoel aan of een niveau waaraan minimaal moet worden voldaan. Daarbij
moeten we realiseren dat er op detailniveau vele doelen en bijbehorende normen zijn vastgelegd in
afdelings-, team- en vakgroepplannen en in het kwaliteitszorgsysteem.
Hieronder wordt dezelfde verdeling aangehouden als in het vorige SBP, realiserend dat een aantal
beleidsgebieden niet binnen één van deze kaders te vangen zijn. Initiatieven gericht op het onderwijs
zullen veelal ook impact hebben op de docent of ondersteuner.
I.
II.
III.
IV.

Hart voor de leerling en oog voor het onderwijs; de leerling, het onderwijs en de ondersteuning van de leerling staan hier centraal.
Professioneel en betrokken; de docent, de ondersteuner en de leiding van de school zijn verantwoordelijk voor het behalen van de beoogde doelen.
Gezond en in balans; de organisatie, de processen, de huisvesting en de financiën zijn essentiële voorwaarden voor goed onderwijs.
Zelfbewust en afhankelijk; de Gomarus staat niet op een eiland, de interactie met derden
heeft wezenlijke invloed op de onderwijsresultaten en de voorbereiding van de leerlingen op
de maatschappij.

Bij deze aandachtsgebieden worden een groot aantal beleidsvoornemens genoemd. Om door de bomen het bos te blijven zien, zijn er een aantal kernaandachtsgebieden waarop we uitdrukkelijk focussen in de komende jaren. Dit zijn:
• Bijbelgetrouw onderwijs en toerusting & vorming.
• Pedagogiek en didactiek.
• Uitdrukkelijk aandacht voor techniek, niet alleen binnen het vmbo, maar voor alle opleidingen.
De aandacht voor bovenstaande speerpunten komt tot uiting in verschillende beleidsvoornemens,
zowel voor leerlingen als voor medewerkers.

I.

Hart voor de leerlingen en oog voor het onderwijs

1) Bijbelgetrouw onderwijs, met aandacht voor toerusting en vorming. Ook burgerschap maakt hier
een integraal onderdeel vanuit. In de huidige geïndividualiseerde maatschappij wordt extra aandacht gegeven aan ‘gemeenschapszin’: op welke manier kan ik wat betekenen voor de ander?
Het grote gebod is: ‘God liefhebben boven alles en onze naasten als onszelf’. Dit als tegenhanger
voor een te grote nadruk op individuele prestaties en de ik-gerichte maatschappij. Voor deze
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planningsperiode ligt de focus op de samenhang, onderling en met de reguliere vakken, de continuïteit gedurende de schoolloopbaan en de relatie met de eindtermen. De kernbegrippen vanuit
het media-attitudemodel: Vreemdeling, Pelgrim, Leerling en Burger zullen worden gebruikt om
het gedrag dat past bij een christelijk-reformatorische levensovertuiging te visualiseren en ondersteunen.
Meetpunten
a) Vast onderwerp bij functioneringsgesprekken.
b) Lesbezoek door teamleiders en directeuren, ook bij dagopeningen.
c) Visitaties door het VB en RvT.
d) Enquêtes/interviews houden: personeel-, ouder- en leerlingentevredenheid (aspect identiteit, toerusting en vorming, duurzaamheid, en burgerschap specifiek benoemen).
e) Enquêteren van en gesprekken houden met oud-leerlingen, waarbij weerbaarheid in de
maatschappij een aandachtsgebied is.
f) Panelgesprekken met leerlingen, waarbij de geformuleerde eindtermen (opgesteld door
Tovo-werkgroep en periodiek geactualiseerd) voor ToVo worden besproken.
Normen
• Identiteitsaspecten worden genormeerd door de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften (Drie Formulieren van Enigheid).
• De (subjectieve) beleving van leerlingen, ouders en personeel moet zijn dat identiteitsgerelateerde zaken een wezenlijk onderdeel van het onderwijs uitmaken.
• Elk team en elke vakgroep verwoordt in haar plannen hoe ToVo en burgerschap een plaats
krijgen in het curriculum voor alle onderwijstypen en jaarlagen, waarbij de werkgroep Tovo
de regie heeft over de samenhang gedurende de schoolloopbaan van de leerlingen.
• Duurzaamheid krijgt een structurele plaats binnen Toerusting en Vorming: aandacht voor de
omgang met Gods schepping voor alle leerlingen gedurende hun schoolloopbaan.
• Meerderheid oud-leerlingen geven aan voldoende voorbereid te zijn op het ‘staan in de
maatschappij’.
• Rapportage van het CvB aan de RvT met betrekking tot de identiteit van de school.
• Jaarlijkse rapportage van de panelgesprekken laat zien dat de eindtermen voor ToVo behaald
zijn (meetbaar/merkbaar).
2) Onderwijsresultaten blijvend op hoog niveau en aandacht voor het ontwikkelen van zelfstandigheid en leren-leren.
Dit betekent o.a. dat het onderwijs in lijn wordt gebracht (voor zover dat niet al het geval is) met
de pedagogisch-didactische visie en de bijbehorende praktijken. Leerlingen worden uitgedaagd
de hun gegeven talenten te gebruiken en dat zij zelf inzien dat dat zinvol is voor een goede plaats
in gezin, kerk en maatschappij. Hierbij wordt in toenemende mate gedurende de schoolloopbaan
een beroep gedaan op eigen initiatief en zelfstandigheid. In de (mentor)lessen, met name in de
onderbouw, zal expliciet aandacht worden gegeven aan leren-leren.
Meetpunten
a) Opbrengstenkaart/-oordeel inspectie.
b) Pedagogisch-didactische visie en praktijken.
c) Vijf rollen van de docent.
a) Opbrengstenkaart/-oordeel inspectie.
Normen
• De opbrengstenkaart groen, zowel het jaarlijkse als driejaarsgemiddelde. De inspectie hanteert sinds een aantal jaren een absolute norm. De Gomarus presteert ruim boven deze
norm. Dus enerzijds voldoen aan de norm (minimumvereiste), anderzijds het ruime surplus
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vasthouden, waarbij er door prioriteitstelling wel enige ruimte is. We kunnen als voorbeeld
kiezen om meer leerlingen met een intensieve ondersteuningsbehoefte toe te laten, waardoor de rendementen kunnen afnemen. Dat is dan de keuze.
Opbrengsten zijn:
o rendement onderbouw;
o rendement bovenbouw;
o gemiddeld eindexamencijfer; alle vakken (exclusief Engels) boven landelijk gemiddelde,
percentielscore groter dan 50%. Elke vakgroep bepaalt in overleg met de directeur onderwijs (vakgroepen) wat de norm is. De norm moet realistisch en uitdagend zijn, maar
niet over de top; het beste is de vijand van het goede;
o het verschil tussen schoolexamen (SE) en centraal examen (CE) moet voor het totaal binnen de gestelde inspectienorm zijn (< 0,5 voor gemiddelde). Voor individuele vakken mag
het verschil groter zijn als bij het schoolexamen wezenlijk andere kennis en andere vaardigheden worden gevraagd;
o bij een visitatie van de inspectie zijn alle onderzochte onderzoeksgebieden voldoende of
goed.

b) Pedagogisch-didactische visie en praktijken.
Teams (in samenwerking met vakgroepen) geven tweejaarlijks aan wat de pedagogische en didactische praktijk is, ondersteund met leerling-enquêtes en/of panelgesprekken. LD’ers primair
proces (pedagogiek/didactiek) ondersteunen dit proces.
Normen
• Pedagogisch-didactische visie en de bijbehorende praktijken zien we terug bij lesbezoeken
door teamleiders, vakgroepleiders en directeuren.
• Leerlingen en oud-leerlingen enquêteren en interviewen om na te gaan in hoeverre het onderwijs inspirerend en uitdagend is. Dit gebeurt jaarlijks. Hiervoor worden de verschillende
reguliere enquêtes gebruikt. Een belangrijk deel van de leerlingen (> 50%) vindt het onderwijs inspirerend en uitdagend. NB: er is nog weinig ervaring met wat een realistische norm is.
c) Vijf rollen van de docent.
Normen
• Het praktiseren van de ‘vijf rollen van de docent’ is de basisregel voor elke docent. Afwijken
hiervan mag alleen als daar een goede motivatie voor is. Standaard aandachtsgebied voor
teamleiders en directeuren bij lesbezoek.
• Minimaal 50% van de leerlingen geeft aan zich door het onderwijs uitgedaagd te voelen. Onder ‘uitgedaagd’ verstaan we dan leerlingen die voluit gemotiveerd zijn om zich in te zetten
voor een goed resultaat. Dit verder uitwerken voor de verschillende onderwijstypen.
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3) Consolidatie van het ‘Passend Onderwijs.
Na jaren van implementatie van Passend Onderwijs is nu de fase aangebroken om het goede
evenwicht te vinden tussen de ondersteuning in de klas en de extra ondersteuning door ‘zorgspecialisten’. Het gaat om het evenwicht tussen de ondersteuning van de leerlingen en de draagkracht van het team. Doel is om het huidige niveau van leerlingenondersteuning vast te houden
en de handelingsbekwaamheid van de docenten en ondersteuners te verbeteren, zodat de werkdruk niet toeneemt. Een warme overdracht van PO naar VO maakt integraal onderdeel uit van
het aanbieden van ondersteuning op maat.
Meetpunt
a) Passend Onderwijs bieden conform de afspraken van het samenwerkingsverband en de afstemming met de teams.
Normen
• Voldoen aan het vastgestelde schoolondersteuningsplan (SOP); vierjaarlijkse actualisatie.
• Alle leerlingen uit het voedingsgebied van de Gomarus en passend binnen de denominatie in
of buiten de school ondersteuning bieden, zodat onderwijs kan worden gevolgd.
• Het aantal thuiszitters is nul, of de thuiszitter heeft toestemming van de leerplicht en er is
perspectief voor hervatting van de lessen.
• Docenten geven aan dat, gegeven de doelstelling dat er plaats is voor leerlingen met extra
zorg op de Gomarus, de werkdruk als gevolg van de zorgleerlingen aanvaardbaar is.
• De uitgaven en inkomsten voor de leerlingenondersteuning zijn blijvend in evenwicht.
4) Lessentabel reduceren (overladen programma); onderwijs op afstand integreren.
De leerlingen hebben relatief veel contacturen, zeker bezien vanuit Europees perspectief. Op de
Gomarus geldt voor de meeste klassen dat ze tussen de 31 en 34 lessen van 50 minuten hebben.
Het aantal lessen in de NJT van fulltime docenten is 26 uur. In deze planningsperiode willen we
de lessentabel reduceren met behoud van onderwijskwaliteit en meer financiële ruimte in de begroting en een sluitende meerjarenraming.
Meetpunten
a) Lessentabel reduceren met 10-15% (3 tot 5 lessen).
b) Deel van deze lessen wordt vervangen door onderwijs op afstand op basis van ‘good practices’ opgedaan tijdens de lockdown van de scholen.
Normen
• De onderwijskwaliteit blijft op hetzelfde hoge niveau (referentie resultaten 2018-2020).
• Aan de norm voor de onderwijstijd wordt voldaan door facultatieve lessen op locatie en op
afstand. Hiervoor worden afspraken gemaakt met de MR.
• Op jaarbasis wordt hierdoor 1% van het jaarbudget (ongeveer € 180.000,-) vrijgespeeld om in
te zetten voor onderwijsinnovatie: projecten en ideeën die het waard zijn om een kans te geven. Dit is exclusief eventuele aanpassingen die nodig zijn voor een gezonde begroting en
meerjarenraming.
5) Blijvend aandacht voor Engels: Engels is en blijft een aandachtspunt: enerzijds door de achterstand bij de start van het VO, anderzijds door het steeds stijgende landelijke niveau van Engels,
waardoor de examennormen naar boven worden bijgesteld. Specifiek aandacht voor het niveau
van Engels op het vmbo. Inzetten op samenwerking met basisscholen om startniveau VO te verhogen.
Meetpunten
a) Gemiddeld examencijfer.
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b) Structurele samenwerking met basisscholen.
Normen
• De percentielscore is aan het eind van de planningsperiode (2024) voor havo en vwo 50% of
hoger, voor de andere opleidingen 15% of hoger.
• In 2024 is er met 75% van toeleverende basisscholen (hoofdleveranciers) een structurele samenwerking m.b.t. kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Engels.
6) Implementatie Sterk Techniek Onderwijs
Het ministerie van OC&W heeft voor de komende vier jaar een fors budget beschikbaar gesteld
om de leerlingendaling in het technisch onderwijs van het vmbo tot staan te brengen. Het perspectief is een structurele bijdrage van 100 miljoen op jaarbasis. Met een aantal scholen in de
regio is een regionaal plan gemaakt om genoemd doel te realiseren.
Meetpunt
a) Succesvolle implementatie conform het plan voor Sterk Techniek Onderwijs (STO) voor eind
2023.
Normen
• Het aantal vmbo-leerlingen (Bouwen, Wonen & Interieur) blijft gelijk of neemt toe (hoofddoel).
• De in het plan gedefinieerde subdoelen voor de Gomarus worden gerealiseerd. Deze zijn:
o …
7) Profieloriëntatie voor mavo, havo en vwo.
De opleiding voor mavo, havo en vwo is grotendeels theoretisch. Het heeft een meerwaarde om
deze leerlingen een beter zicht te geven op de beroepsmogelijkheden van de verschillende sectoren. In het kader daarvan wordt een sectororiëntatie ontwikkeld voor genoemde opleidingen,
waarbij in eerste instantie de focus ligt op de havo. Bij succesvolle implementatie zal een enigszins vergelijkbare oriëntatie voor mavo en vwo worden ontwikkeld. Doel is dat de leerlingen een
beter zicht krijgen op het beroepenveld en daardoor bewuster voor een profiel kiezen. Leerlingen inzicht geven in de mogelijkheden van technische beroepen is hier een belangrijk onderdeel van.
Meetpunten
a) Implementatie profieloriëntatie op de havo vanaf schooljaar 2021-2022.
b) Implementatie profieloriëntatie op mavo en vwo vanaf 2022.
Normen
• Aanbod profieloriëntatie voor alle havoleerlingen vanaf schooljaar 2021-2022.
• Leerlingen kiezen het juiste profiel voor de studiekeuze na het VO. Het huidige percentage
‘studie-overstappers’ is bekend. Dit percentage neemt in de planningsperiode af met 10%.
• Leerlingen hebben een redelijk beeld van de verschillende beroepen die mogelijk zijn op basis van het gekozen profiel. Om dit te kunnen meten, zal een nulmeting worden uitgevoerd.
Ten opzichte de nulmeting kan worden nagegaan of het zicht op het beroepenveld toeneemt.
8) Taalvaardigheid bevorderen.
Landelijk onderzoek laat zien dat de taalvaardigheid, en in het bijzonder de leesvaardigheid van
jongeren afneemt. De Gomarus is een school met een grotendeels autochtone populatie. De resultaten voor het vak Nederlands liggen op of onder het landelijk gemiddelde. Dit is een mager
resultaat. Extra stimulans is noodzakelijk.
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Meetpunt
a) Taalvaardigheid, met specifiek aandacht voor (begrijpend) lezen bevorderen.
Normen
• Er wordt beleid ontwikkeld om taalvaardigheid te bevorderen op de Gomarus, voortbordurend op wat er nu reeds gebeurt. Eind schooljaar 2021-2022 is dit beleid geformuleerd.
• Percentielscore examenresultaten Nederlands voor alle opleidingen 50% of hoger.
• Bij alle vakken is er aandacht voor taalvaardigheid. Er worden geen grote plannen per vak
verwacht, maar wel structurele aandacht, bijv. door tijdens de les leerlingen opgaven voor te
laten lezen en in eigen woorden te laten vertellen wat er wordt bedoeld. Dit wordt binnen de
vakgroep gestimuleerd en geëvalueerd.
• In een deel van de opvanglessen is specifiek aandacht voor leesvaardigheid.
9) Internationalisering: leerlingen voorbereiden op de doorgaande globalisering van de economie
en politiek.
Meetpunt
a) Leerlingen leren en ervaren de Nederlandse cultuur en gewoonten te zien in relatie tot de
internationale context, om zo beter voorbereid te zijn op het studeren en werken in deze internationale context. Contact met christenen in andere culturen is een specifiek aandachtspunt (bijvoorbeeld via ACSI).
Norm
• Voor elk onderwijstype wordt compact beschreven op welke manier gedurende de schoolloopbaan aandacht aan internationalisering wordt gegeven (attitude, kennis en vaardigheden). Daarbij wordt aangegeven wat voldoet, wat gewijzigd moet worden, wat kan stoppen
en wat zinvol is om toe te voegen. Dit is eind schooljaar 2021-2022 gereed.
10) Nieuwe leerweg met praktijkgerichte componenten voor de mavo.
Rondom dit beleidsvoornemen van OC&W is nog zoveel onduidelijk dat het nu niet mogelijk is
om hiervoor eenduidig beleid te ontwikkelen. Waarschijnlijk kan profieloriëntatie voor de mavo
hierbinnen worden ondergebracht.
11) Nieuw curriculum met meer schooleigen ruimte: 70% voorgeschreven, 30% schoolspecifiek in te
vullen.
Het is nog niet duidelijk of en wanneer een nieuw curriculum wordt ingevoerd. De specificaties
van het nieuwe curriculum zijn ook nog niet duidelijk. Indien het relevant wordt tijdens deze
planningsperiode zal het alsnog worden ingevoegd in dit plan.
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II.

Professioneel en betrokken

1) Het personeel (docenten, ondersteunend personeel en leiding) is drager van de identiteit van de
Gomarus. Blijvend aandacht voor scholing op dit gebied. Niet een gelimiteerd aantal activiteiten
zoals dagopening, vieringen en de godsdienstlessen maken de Gomarus een reformatorische
school. Docenten, ondersteuners en leidinggevenden dragen vanuit persoonlijke beleving en gedegen kennis de christelijke identiteit uit, in hun lessen en in hun omgang met leerlingen en met
elkaar.
Meetpunt
a) Structurele aandacht voor de identiteit van medewerkers en (blijvende) scholing op dit gebied.
Normen
• De identiteitsgrondslag van de school zijn de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften. Elke docent wordt gevraagd deze te onderschrijven en zijn/haar leven met Gods Woord
als richtlijn te leiden.
• Elke nieuwe docent volgt de cursus Godsdienstig Pedagogische Vorming.
• Ook voor ‘zittend personeel’ zijn er scholingsmogelijkheden m.b.t. identiteit (in of buiten de
school).
• Op studiedagen voor personeel komt identiteit structureel aan de orde.
• In elk functionerings- en beoordelingsgesprek is identiteit een gespreksonderwerp.
2) De Gomarus als lerende organisatie, met oog voor de kwaliteiten van betrokkenen. Meer aandacht voor uitbouwen van capaciteiten dan voor te veel focus op minder sterke punten. Aandachtspunten: professionele leergemeenschappen (PLG’s) en (academische) opleidingsschool.
Medewerkers werken persoonlijk aan een professionele beroepshouding en een professionele
cultuur als gemeenschap.
Meetpunten
a) Structureel aandacht voor leren met en van elkaar, het PLG-concept, video-interactie etc.
b) Blijvend aandacht voor het mentoraat, waarbij zowel de handelingsbekwaamheid van de
mentor als de invulling van het mentoraat binnen de verschillende teams aandachtspunten
zijn.
c) Aandacht nieuwe mentoren.
Normen
• Elke (beginnende) docent heeft binnen maximaal vier jaar een onderwijsbevoegdheid voor
het betreffende werkgebied.
• Elke medewerker doet in deze planningsperiode minimaal mee met één PLG t.b.v. deskundigheidsbevordering aansluitend op zijn/haar professie en persoonlijke interesse. Docenten
met een stevige studielast t.b.v. het behalen van een bevoegdheid kunnen hiervan worden
vrijgesteld.
• De beschikbare uren en het beschikbare budget voor deskundigheidsbevordering worden
ook aan dat doel besteed. Jaarlijks wordt er gerapporteerd.
• Voor ouders, leerlingen en mentoren moet duidelijk zijn wat van het mentoraat mag worden
verwacht. Regelmatig (tweejaarlijks een steekproef) moet worden gemeten of de verwachtingen worden waargemaakt.
• Elke nieuwe mentor krijgt de mogelijkheid om een mentoraatscursus te volgen.
• Elke medewerker is zich bewust van en handelt conform de motto’s:
o Niet sparen, maar sparren.

26 / 31

•

o Eerst begrijpen, dan begrepen worden.
o Zeg wat je doet, doe wat je zegt.
o Neem je verantwoordelijkheid.
Tijdens de planningsperiode wordt dit minimaal één keer in een functioneringsgesprek aan
de orde gesteld.

3) De meerjarenpersoneelsplanning wordt gebruikt om te anticiperen op de toekomstige wijzigingen in het personeelsbestand.
Meetpunten
a) Structureel anticiperen op de toekomstige personeelsbehoefte, gebaseerd op leerlingenprognose, ziekte- en functioneringsrisico’s, pensionering etc.
b) Specifiek aandacht voor actueel en dreigend lerarentekort voor veel vakgebieden.
Normen
• Meerjarenpersoneelsplanning jaarlijks actualiseren en de consequenties ervan omzetten in
het aanname- en personeelsbeleid.
• Individuele en gezamenlijke (met de andere reformatorische VO-scholen) acties ontplooien
om de vijver groter te maken.
• Interne promotie en flexibiliteit bevorderen (eerstegraadsopleidingen, dubbele bevoegdheden en adequaat functiemixbeleid).
• We zijn tevreden als bovenstaande acties structureel worden uitgevoerd. Hopelijk heeft het
ook het gewenste effect (minder moeilijk vervulbare vacatures); dit is echter zo afhankelijk
van landelijke ontwikkelingen dat hiervoor geen harde norm is op te stellen.
4) Blijvend aandacht voor werkdruk, seniorenbeleid en het voorkomen van ziekteverzuim. Het welbevinden van de Gomaruscollega.
Meetpunten
a) Medewerkerstevredenheid, met extra aandacht voor risicogroepen als startende docenten
en senioren.
b) Ziekteverzuim.
Normen
• Medewerkerstevredenheidsonderzoek (elke drie jaar) levert een gelijke of hogere score dan
voorgaande onderzoek.
• De direct leidinggevende spreekt jaarlijks tijdens het f-gesprek met elke 55-plusser over de
werkdrukbeleving en wat er nodig is om op een goede manier de loopbaan op de Gomarus te
voltooien, maatwerk. Dit is een inspanningsverplichting voor werknemer en werkgever.
• Ziekteverzuim minimaal één procent onder het landelijk gemiddelde.
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III.

Gezond en in balans

1) Administratie en financiën. De administratie en financiën zijn op orde. Onderstaande meetpunten zijn een verdere optimalisatie van een goed functionerende organisatie.
Meetpunten
a) Inkomsten en uitgaven zijn duurzaam in balans; speciale aandacht voor gewijzigde situatie
door definitieve huisvesting in Gorinchem en Zaltbommel en de geplande gewijzigde bekostiging met een reductie van inkomsten voor de Gomarus.
b) Weerstandsvermogen in evenwicht met risicoprofiel.
c) Interne informatievoorziening optimaliseren.
d) Optimalisatie administratieve processen.
e) Verdere digitalisering van processen.
Normen
• Jaarlijks goedkeurende verklaring van de accountant.
• Tevredenheidsmeting onder personeel, eens in de drie jaar, m.b.t. interne informatievoorziening.
2) Informatie- en communicatietechnologie (ICT).
Meetpunten
a) Betrouwbare ICT-infrastructuur, ook voor onderwijs op afstand.
b) Beveiligen van de informatiestromen.
c) Gedrag, processen en procedures conform de privacyrichtlijnen.
Normen
• Service minimaal op huidige niveau (periodieke meting).
• Jaarlijkse check van de ICT-beveiliging conform standaard ‘Kennisnet’.
• Jaarlijkse check of wordt voldaan aan de AVG-richtlijnen.
3) Facilitair.
Meetpunten
a) Goede dienstverlening (schoonmaak, repro, onderhoud etc.).
b) Een groene en gezonde school.
c) Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt geminimaliseerd.
Normen
• Dienstverlening minimaal op het huidige niveau.
• De schoolkantine voldoet aan de ‘Gezonde schoolkantine’ norm.
• Jaarlijkse evaluatie van energiegebruik en een check of extra maatregelen mogelijk en haalbaar zijn (kosten-batenanalyse).
4) Logistiek, PR en marketing, bedrijfshulpverlening (BHV).
Meetpunten
a) Dienstverlening minimaal op het huidige niveau houden.
b) Optimalisatie van de roosters en de communicatie daarover. Met name aandacht voor het
terugbrengen van de lesuitval.
c) De unieke kenmerken van de school beter uitdragen naar doelgroepen (marketing).
d) Een veilige school (fysiek en sociaal), incl. procedures en trainingen.
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Normen
• Middels de tevredenheidsonderzoeken wordt de vinger aan de pols gehouden wat betreft
het niveau van service, de communicatie en de sociale en fysieke veiligheid van de school. Dit
moet minimaal op het huidige niveau blijven.
• De school voldoet aan de wettelijke normen m.b.t. veiligheid.
• Het BHV’ers hebben de benodigde bevoegdheid en houden de kennis en vaardigheden van
het team op peil door verschillende keren per jaar te oefenen.
• Er worden leswaarnemers benoemd om de lesuitval te reduceren.
• Aan de hand van een beleidsnotitie PR en marketing wordt de (positieve) bekendheid van de
school vergroot. Ouders met leerlingen die binnen de doelgroep van de Gomarus passen, kiezen ook bewust voor onderwijs op de Gomarus.

IV.

Zelfbewust en afhankelijk

1) Sterk TechniekOnderwijs (STO) implementeren in samenhang met regioscholen.
STO is ook reeds genoemd bij de beleidsinitiatieven voor de leerling. Daar gaat het uiteindelijk
om: het tot staan brengen van de terugloop van het aantal vmbo techniek-leerlingen en -opleidingen. Dit is echter ook een gezamenlijk project van alle vmbo-scholen in de regio. Het gaat om
een totaal subsidiebedrag van ongeveer tien miljoen euro. Goede plannen, goede samenwerking
en goede verantwoording zijn essentieel.
Meetpunt
a) Samenwerking met de andere STO-scholen en partners verloopt conform afspraken. Intensieve samenwerking met behoud van eigen identiteit.
Normen
• Voortgangsrapportages worden tijdig aangeleverd aan de coördinerend projectleider.
• Afgesproken inzet (mensen en middelen) en de cofinanciering is op orde.
• Opgedane kennis en ervaring worden actief gedeeld met participerende scholen.
2) Participeren in de Regionale Beroepen- en Innovatiecampus (RBIC).
De besturen van de VO-scholen, samen met de lokale overheid en het bedrijfsleven, hebben het
initiatief genomen om een RBIC te vormen. Dat is een samenwerkingsverband en fysieke plaats
waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten, en waar vaardigheden en kennis kunnen worden opgedaan van nieuwe technologieën. Dit initiatief bevindt zich in de innovatiefase. Voor de
Gomarus zal hier vooral door mavo-, havo- en vwo-leerlingen gebruik van worden gemaakt voor
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projecten met als doel enthousiasmeren voor techniek en beter zicht op het beroepenveld en de
bijbehorende opleidingen in die branche.
Meetpunt
a) Actieve participatie bij het opzetten en gebruik van het RBIC.
Normen
• De zeggenschap en verantwoordelijkheid (ook financieel) in evenwicht met de belangen en
de participatie van de Gomarus in het RBIC.
• Zowel mavo-, havo- als vwo-leerlingen maken gebruik van het RBIC (in eerste fase try-outs)
en leggen actief contacten met bedrijven.
3) Contacten met het regionale bedrijfsleven uitbouwen.
Via vmbo-bk zijn er in het kader van stages structurele contacten met bedrijven. Ook als het gaat
om snuffelstages zijn er (vaak) incidentele contacten. We willen werken aan een bestand van bedrijven waarmee we regelmatig contact onderhouden – zowel voor leerlingen in het vmbo, maar
ook voor de andere opleidingen, hoewel dat beperkter zal zijn.
Meetpunten
a) Bestand met bedrijven, contactpersonen en gezamenlijke activiteiten opbouwen.
b) Bedrijven actief informeren over ontwikkelingen binnen de Gomarus Scholengemeenschap.
c) Betrokken docenten en medewerkers actief informeren over bedrijven en wat ze voor de
Gomarus kunnen betekenen.
Norm
In de planningsperiode:
• De basisgegevens van alle bedrijven en instellingen met (enigszins) structurele contacten met
de Gomarus worden geïnventariseerd.
• Met deze bedrijven wordt in kaart gebracht (enquête/interview) wat de Gomarus en zij nu en
in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen.
• Er wordt een netwerk opgezet van oud-leerlingen die een eigen bedrijf hebben en structureel contacten met de Gomarus willen onderhouden.
4) Regionale Planning Onderwijsvoorzieningen (RPO) actualiseren.
Scholen maken afspraken over het onderwijsaanbod in een RPO-regio. Dit moet komende jaren
weer geactualiseerd worden (elke vijf jaar). Ook hebben er gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden in de regio. Scholen in een gemeente kunnen maar aangesloten zijn bij één RPO. Ook
moet het huidige RPO worden ontvlochten. De RPO-regio Gorinchem is tijdelijk samengevoegd
met de regio Betuwe om de stichting van de nevenvestiging in Zaltbommel mogelijk te maken.
Meetpunt
a) RPO actualiseren.
Norm
• RPO is binnen de wettelijke termijn van vijf jaar (voorjaar 2022) geactualiseerd.
5) Structurele kennisdeling en samenwerking met de reformatorische VO-scholen.
Meetpunt
a) Actief participeren in samenwerking van reformatorische VO-scholen, zoals bij het Bestuurdersoverleg, het Schoolleidersplatform, het reformatorisch Samenwerkingsverband en diverse netwerken.
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Normen
• Halen en brengen van kennis en ervaring.
• Onderwijsmethoden gezamenlijk ontwikkelen (volgens afgesproken criteria).
• Ideeën en materialen worden zo veel mogelijk om niet met elkaar gedeeld (dagopeningen,
relevante projectplannen etc.).
6) Continueren samenwerking met Hoornbeeck College m.b.t. mbo.
Met het Hoornbeeck is in de afgelopen jaren een succesvolle samenwerking tot stand gekomen.
Vmbo-leerlingen kunnen hun mbo niveau 2- of niveau 3-opleiding op de Gomarus afronden.
Meetpunt
a) Mbo niveau 2- en niveau 3-opleidingen aanbieden in aansluiting op een vmbo-opleiding.
Norm
• Mbo-opleiding aanbieden voor alle vmbo-uitstroomrichtingen mits financieel haalbaar.
• De mbo-opleidingen (als totaal) moeten kostendekkend zijn.
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