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1. Algemeen 
1.1 Inleiding 
In het algemene deel van het Schoolplan 2019-2023 wordt een beschrijving gegeven van de structuur 

van de beleidsontwikkeling en kwaliteitszorg binnen de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs 

Rotterdam (BOOR) en binnen onze school. Uitgangspunt is good governance, transparantie in 

publieke verantwoording, gebaseerd op de planning- & control-cyclus van Stichting BOOR en op de 

deugdelijkheidseisen van de inspectie. Binnen de Stichting BOOR wordt gewerkt met het 

subsidiariteitsbeginsel, waardoor de verantwoordelijkheden en besluitvorming zo laag mogelijk in de 

organisatie zijn belegd, meestal op locatieniveau. 

1.2 Stichting BOOR 
Het Erasmiaans Gymnasium maakt deel uit van Stichting BOOR. BOOR hecht vanuit de eigen missie 

groot belang aan kwaliteitszorg. In het strategisch beleidsplan van BOOR is de missie van het 

openbaar onderwijs in Rotterdam uitgedrukt in vijf kernwaarden. Dit zijn: 

 Maximale talentontplooiing 

 Actieve pluriformiteit 

 Naleving van kinderrechten 

 Sterke binding met de samenleving 

 Nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht 

Kernwaarden zeggen iets over hoe wij in het Rotterdamse openbaar onderwijs met elkaar om willen 

gaan en welke waarden van belang zijn als het gaat om het kind/de jongere, het onderwijs en de 

samenleving. Het zijn de mensen die de identiteit van de openbare school zichtbaar maken: de 

schoolleiding, de docenten, het onderwijsondersteunend personeel, de ouders en de leerlingen. De 

desbetreffende waarden zijn dan ook richtinggevend voor het handelen van alle medewerkers en 

leerlingen van het openbaar onderwijs in Rotterdam. 

In het aangescherpte koersdocument van Stichting BOOR wordt het strategisch beleid 2019-2021 

beschreven. De prioriteiten voor deze periode zijn: 

 Kwaliteit onderwijs 

 Identiteit en diversiteit, dialoog en burgerschap 

 Bevorderen van kansengelijkheid en samenwerken tussen basisonderwijs, voortgezet 

onderwijs en speciaal onderwijs 

In het bestuurlijk jaarplan van Stichting BOOR worden beleidsdoelen geformuleerd. Deze doelen 

vinden hun vertaling in de jaarplannen van de individuele scholen.  

1.3 Visie Erasmiaans Gymnasium 
In 1842 is onze school naar Erasmus genoemd. Erasmus is een beroemd humanist en Rotterdammer 

van geboorte. Hij heeft veel geschreven over onderwijs en benadrukt dat een school een ruimere 

taak heeft dan alleen het overdragen van kennis. Hij geeft aan dat op school ruimte moet zijn voor 

het overbrengen van humanitas. Wij willen aan dit ideaal voldoen door niet alleen – vanzelfsprekend 

– op te leiden tot het gymnasiumdiploma, maar ook door onze leerlingen te stimuleren zich te 

ontwikkelen tot een compleet mens. 

Iedere Erasmiaan, leerling en medewerker, is uniek. We willen een school zijn waarin iedereen mag 

zijn wie hij wil. Authenticiteit en eigenzinnigheid worden gewaardeerd. We moedigen leerlingen aan 

om te ontdekken wie ze zijn en wat ze willen. Op het Erasmiaans Gymnasium, een openbare school, 
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hebben we respect voor de verschillen in levensovertuiging, godsdienst, cultuur, afkomst, geslacht of 

seksuele voorkeur. We hebben niet alleen respect voor elkaar, maar tonen ook interesse in elkaar. 

We vormen een hechte gemeenschap, er heerst een wij-gevoel en we staan altijd open voor het 

gesprek. 

Het Erasmiaans Gymnasium biedt een opleiding waarbij leerlingen als vanzelfsprekend meekrijgen 

dat het verleden doorwerkt in het heden en dat je altijd met een been in het verleden staat, zelfs als 

je naar de toekomst kijkt. We leggen door de aandacht voor de klassieke cultuur een verbinding 

tussen heden en verleden, het eigene en het vreemde. 

Door hun talenten hebben onze leerlingen een bijzondere verantwoordelijkheid voor de 

maatschappij. We willen onze leerlingen bewust maken van deze verantwoordelijkheid en de rol die 

ze op zich kunnen nemen. 

Op het Erasmiaans Gymnasium leiden we de leerlingen op voor een gymnasiumdiploma, en daarmee 

voor een universitaire vervolgopleiding. Hiervoor geven wij goed onderwijs in kennis en 

vaardigheden en goede begeleiding voor elke leerling. We bieden ondersteuning, verbreding en 

verdieping, binnen en buiten de lessen, voor leerlingen die dat willen of nodig hebben. We dagen 

leerlingen en medewerkers uit om zich te ontplooien en te excelleren. We durven hierbij hoge eisen 

te stellen aan elkaar. 

Om elke, unieke Erasmiaan in de gelegenheid te stellen zich te ontplooien en te excelleren is én 

keuzevrijheid én ruimte nodig. Keuzevrijheid gaat gepaard met het nemen van verantwoordelijkheid, 

voor jezelf en het geheel. Degenen die deze verantwoordelijkheid aankunnen, krijgen bij ons de 

ruimte. Om deze ruimte te creëren, zijn we flexibel, als individu en als organisatie. 

Het Erasmiaans Gymnasium is een school met traditie en sfeer. Het unieke schoolgebouw draagt hier 

in hoge mate aan bij. We houden vast aan tradities en we gaan continu de uitdaging aan om ons te 

blijven ontwikkelen in een snel veranderende wereld. 

Tien kernbegrippen uit de visie: 

1. Authentiek en eigenzinnig 

2. Flexibiliteit: keuzevrijheid en ruimte 

3. Ondersteuning geven en verantwoordelijkheid nemen 

4. Interesse in elkaar en open voor het gesprek 

5. Klassieke cultuur als drager van de verbinding tussen heden en verleden, eigene en vreemde 

6. Bewustmaking rol in maatschappij 

7. Voorbereiding op universitaire studie 

8. Verbreding en verdieping 

9. Uitdagen tot excellentie 

10. Traditie en ontwikkeling 

1.4 Motto: ex pluribus unum 
Het motto van onze school, ex pluribus unum (eenheid in verscheidenheid), is ontleend aan de 

vroegchristelijke schrijver en kerkvader Augustinus (354-430). Hij werd geboren in Noord-Afrika, was 

leraar in de retorica in Carthago, en werd later bisschop. In zijn Confessiones omschreef hij wat hem 

boeide in de omgang met vrienden: “… samen spreken en samen lachen en wederkerig elkaar 

vriendelijk ter wille zijn, samen mooi geschreven boeken lezen, samen schertsen en elkaar 

beleefdheden bewijzen, soms het met elkaar oneens zijn zonder onaangenaamheden, zoals men het 

wel met zichzelf oneens is, en juist door een zelden voorkomende onenigheid de gewone 
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eensgezindheid kruiden, elkaar iets leren of van elkaar leren, de afwezigen ongaarne missen en de 

terugkerenden met vreugde ontvangen: door deze en dergelijke tekenen, die uit het hart van 

mensen die elkaar wederkerig beminnen voortkomen en zich uiten door de mond, de tong, de ogen 

en duizenden vriendelijke gebaren, als het ware door brandstof de gemoederen samensmeden en 

van velen tot één te maken.” 

Augustinus’ ex pluribus unum is passend voor het Erasmiaans Gymnasium. Onze school, die meer dan 

1100 leerlingen telt, is steeds meer een afspiegeling geworden van de multiculturele samenleving in 

Rotterdam. We hebben ruim honderd medewerkers, ieder met eigen individuele kwaliteiten en 

ambities. Die verscheidenheid is het kapitaal van onze school. Tegelijkertijd zijn wij één en 

eensgezind wanneer het over de belangrijkste dingen in een school gaat: wij allen willen uitstekend 

onderwijs krijgen c.q. bieden én onszelf verder ontwikkelen en verbeteren in een goede en veilige 

sfeer en omgeving. Het is onze gemeenschappelijke uitdaging om in dat opzicht ook in de toekomst 

unum te zijn. 

1.5 Beleidsontwikkeling en kwaliteitszorg: uitgangspunten van het bevoegd gezag 
Om tot een samenhangend systeem van kwaliteitszorg te komen heeft het College van Bestuur van 

Stichting BOOR een planning- & control-cyclus opgesteld. Op basis van deze cyclus wordt met de 

rector in het voor- en najaar een gesprek gevoerd over het beleid, de inzet van middelen en de 

behaalde resultaten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een door de afdeling onderwijskwaliteit in 

samenspraak met BOOR-VO ontwikkeld zelfevaluatieprofiel. In dit profiel staan de belangrijkste 

indicatoren vermeld in een meerjarenperspectief, zodat tijdig gehandeld kan worden bij 

veranderingen. Bij de gesprekken worden minimaal het jaarplan en jaarverslag van onze school 

betrokken. Op verzoek van het College van Bestuur worden ook andere beleidsdocumenten 

toegevoegd. 

1.6 Beleidsontwikkeling en kwaliteitszorg: uitgangspunten van de inspectie 
De inspectie van het onderwijs richt zich primair op de deugdelijkheidseisen als geformuleerd in 

artikel 24 van de WVO. Het schoolplan omvat in elk geval “een beschrijving van het beleid met 

betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk 

geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg”. In dit 

schoolplan ligt de nadruk op de verbeterdoelen van onze school. De overige verplichte onderdelen 

van het schoolplan zijn toegevoegd in de vorm van een bijlage waarin verwezen wordt naar de 

brondocumenten die het schoolbeleid beschrijven. 

1.7 Beleidsontwikkeling en kwaliteitszorg: werkwijze Erasmiaans Gymnasium 
In het voorjaar voorafgaand aan een nieuw schooljaar wordt een jaarplan opgesteld. Het jaarplan is 

een uitwerking van het schoolplan. In het jaarplan wordt een beperkt aantal algemene speerpunten 

benoemd. Een beperkt aantal speerpunten geeft richting aan de schoolontwikkeling en maakt het 

mogelijk dat haalbare en waarneembare resultaten geboekt kunnen worden. Een groot deel van de 

ontwikkeling wordt vormgegeven door ontwikkelgroepen. Deze bestaan uit docenten en stafleden 

die met elkaar een element van het onderwijs of de organisatie willen versterken of ontwikkelen. Dit 

maakt het mogelijk voor docenten om zich te concentreren op een of enkele onderwerpen die 

passen bij de schoolontwikkeling en bij de eigen interesse of het eigen ontwikkeltraject, zoals dat 

jaarlijks aan de orde komt tijdens de ontwikkelgesprekken. Er wordt vraaggestuurd gewerkt. Nieuwe 

ontwikkelgroepen kunnen ontstaan als hier behoefte aan is. Ook hier geldt dat we willen werken met 

een beperkt aantal onderwerpen - en dus ontwikkelgroepen - om de voortgang te garanderen. Zowel 

het schoolplan als het jaarplan zijn mede geïnspireerd door bovenschoolse ontwikkelingen zoals 

beschreven in het aangescherpte koersdocument 2019-2021 van de Stichting BOOR, het 
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onderwijsbeleid van de gemeente Rotterdam (ROB) en wet- en regelgeving vanuit het Ministerie van 

OCW. Ten slotte wordt de inbreng vanuit eventuele visitaties, tevredenheidsonderzoeken enz. 

verwerkt. 
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2. Speerpunten beleid Erasmiaans Gymnasium 
2.1 Uitdaging voor leerlingen 
De school heeft buiten de les veel te bieden waarin leerlingen zich kunnen uitleven: het 

verrijkingsproject, het Honours Program, eigen initiatieven en vele andere activiteiten. Het huidige 

lesprogramma zelf blijkt soms echter niet uitdagend genoeg te zijn. Binnen school zijn er leerlingen 

die zich zichtbaar en onzichtbaar vervelen. Daarnaast hebben we de indruk dat (zeer) begaafde 

leerlingen soms uitvallen vanwege slechte resultaten en onderpresteren.  

Om het onderwijs aantrekkelijker te maken voor (zeer) begaafde leerlingen willen we extra aandacht 

besteden aan de volgende onderwerpen: 

 Extra activiteiten duidelijk in beeld brengen bij leerlingen. 

 Zoveel mogelijk zeer begaafde leerlingen uitdaging bieden. 

 Het kunnen volgen van extra vakken (met name in de bovenbouw). 

 Criteria voor deelname aan het verrijkingsproject en Honours Program herzien. 

 Per leerjaar contactmomenten organiseren voor de groep (zeer) begaafde leerlingen, zodat 

ze met elkaar van gedachten kunnen wisselen, van elkaar kunnen leren en wij hen beter 

kunnen begeleiden. 

 Onderzoeken en toepassen van vormen van verrijking binnen de les. 

 Differentiatie in de les of huiswerk mogelijk maken in combinatie met meer eigen 

verantwoordelijkheid voor het leerproces. 

2.2 Versterken onderwijskwaliteit 
Ons onderwijs is van hoge kwaliteit. Dit blijkt onder andere uit het slagingspercentage, de 

examenresultaten en de algemene tevredenheid van ouders en leerlingen. De vakkennis van de 

veelal eerstegraads docenten is hoog en de algemene kennis eveneens. De basis van ons onderwijs is 

groepsgewijs docentgestuurd onderwijs, een onderwijsvorm waarvan de effectiviteit door onderzoek 

wordt onderbouwd. Uiteraard passen docenten ook andere onderwijsvormen toe als die passen bij 

het onderwijsdoel. Een extra uitdaging op onze school vormen de vele extra mogelijkheden voor 

leerlingen in de ruime vakkenkeuze, het aantal te volgen vakken en buitenlesactiviteiten. Vanuit de 

docenten en leerlingen leeft de wens om in de komende jaren het onderwijs te verbeteren op de 

volgende onderdelen: 

 Andere vormen van feedback dan summatief toetsen, waardoor de toetsdruk en het alleen 

willen werken voor cijfers kunnen worden verminderd. 

 Onderzoek naar alle opties voor doelgerichte inzet en het voorkomen van negatieve 

aspecten van digitale hulpmiddelen. 

 Werken met een wisselende groepssamenstelling (en -grootte) in de les ten behoeve van 

differentiatie in opdrachten.  

 Een leerling die goed is in een vak kan van de docent toestemming krijgen minder lestijd bij 

te wonen. 

 Werkplekken voor leerlingen (stil, overleg, tijdens en na schooltijd). 

 De docent kan per leerling variatie aanbrengen in de hoeveelheid te maken huiswerk. 

 Meer verantwoordelijkheid bij de leerling. 

 Versterken cultuuronderwijs en leerlijn burgerschap. 

 Consistentie en samenhang vergroten binnen secties. 

 Aandacht voor onderzoeksvaardigheden. 

 Deskundigheidsbevordering docenten op basis van duidelijke onderzoeksvragen. 
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 Samenwerken van docenten binnen een ontwikkelgroep om met elkaar een zelf gekozen 

aspect van het onderwijs te verbeteren. 

 Docenten vormen een professionele leergemeenschap waarbij relevante data en 

onderzoeksgegevens een expliciete rol spelen bij verbeteringen. 

 Werving van excellente docenten die meer bieden dan de lesstof. 

2.3 In-, door- en uitstroom onderbouw 
Het aantal toegelaten leerlingen op onze school is stabiel en ligt in de buurt van 210 leerlingen per 

jaar. Sinds het advies van de basisschool in 2015 wettelijk leidend is geworden bij de toelating van 

nieuwe leerlingen, constateren we dat de uitstroom op onze school in leerjaar 1 t/m 3 is 

toegenomen. De gemiddelde uitstroom per leerjaar is opgelopen van gemiddeld 5% in 2015-2016 

naar 11% in 2017-2018. De meeste leerlingen die uitstromen, zetten hun schoolloopbaan voort in het 

volgende leerjaar op een atheneum. De doorstroom van de leerlingen is daarmee nog steeds heel 

hoog (een overstap van gymnasium naar atheneum telt als doorstroom van vwo naar vwo), maar de 

doorstroom binnen onze school is hierdoor wel verlaagd. 

We kunnen onze vinger nog niet goed leggen op de oorzaken. Feit is dat er 10% minder leerlingen op 

onze school binnenkomen met een eindtoets op vwo-niveau. Dit was 85% en is nu 70-75%. Het 

lagere percentage leerlingen met een eindtoets op vwo-niveau lijkt te duiden op een gemiddeld lager 

instroomniveau. Daarnaast constateren we dat meer leerlingen dan in het verleden zwakker zijn in 

de beheersing van de Nederlandse taal en de opleiding als zwaar ervaren. Er wordt op onze school 

van leerlingen een flinke inzet verwacht en het tempo in de lessen ligt hoger dan gemiddeld.  

Door de toegenomen uitstroom is het leerlingenaantal van de school in de afgelopen jaren gedaald 

van bijna 1200 naar iets meer dan 1100 leerlingen. Inmiddels lijkt dit aantal te stabiliseren doordat 

de uitstroom niet verder toeneemt. 

We willen de volgende zaken oppakken: 

 In de komende jaren is meerjarig onderzoek nodig om in beeld te brengen door welke 

oorzaken leerlingen uitstromen en wat er extra mogelijk is om de doorstroom op onze school 

te verhogen. 

 We brengen in kaart of en zo ja, hoe de leerlingenpopulatie op onze school aan het 

veranderen is. Hebben de huidige leerlingen meer of andere begeleiding nodig? 

 De ondersteuning in studievaardigheden en de Nederlandse taal wordt verder uitgebouwd. 

 In de buitenwereld gaan we duidelijker maken waar onze school voor staat en voor welke 

leerlingen wij een goed en passend aanbod bieden, bijvoorbeeld tijdens wervingsactiviteiten. 

De contacten met het basisonderwijs worden hiertoe versterkt. Voor ouders en leerlingen zal 

het imago van de school sterker worden neergezet en gecommuniceerd via daartoe 

geschikte kanalen. 

2.4 Identiteit en imago Erasmiaans 
Het Erasmiaans staat van oudsher bekend als een van de beste scholen van Rotterdam.  

In positieve zin worden genoemd: 

 Één type onderwijs (categoriaal gymnasium) 

 Goed onderwijs, goede resultaten 

 Goede sfeer, veilige school 

 Authenticiteit 

 Intellectueel 
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 Ambitieus 

 Veel keuzevrijheid 

 Rijke historie 

 Combinatie plezier en presteren 

Naamsbekendheid van de school is echter niet vanzelfsprekend, net zomin als een correcte 

beeldvorming. We merken op scholenmarkten dat ouders en potentiële leerlingen de school niet 

altijd kennen, of dat er soms verkeerde beelden van de school leven.  

Bij foutieve beelden willen we deze bijstellen door de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen weg 

te nemen. We willen in heel Rotterdam en omgeving op een positieve en realistische manier in beeld 

zijn bij ouders, leerlingen en scholen in het PO en het VO. Het belangrijkste doel daarvan is het 

werven van de bij het onderwijs en de school passende leerlingen. 

Voorbeelden: 

 We zijn er voor alle slimme kinderen die willen werken. 

 We zijn school met een diverse, multiculturele populatie (leerlingen en medewerkers). 

 We zijn in gesprek met leerlingen over de invulling van het onderwijs. 

Uiteraard blijven we ook enthousiast de (van oudsher) positieve eigenschappen van de school 

uitdragen. Dit alles leidt tot een consistent, positief en realistisch beeld van de school. Dit dient 

vervolgens helder en beter gecommuniceerd te worden door: 

 Intensiever contact met basisscholen. 

 Meer aandacht voor wervingsactiviteiten. 

 Frequenter en actief publiceren over de school en haar activiteiten. 

 Enthousiaste verhalen van medewerkers, ouders en leerlingen.  

2.5 Werk- en leerklimaat 
Uit de tevredenheidspeilingen blijkt het Erasmiaans een fijne werkplek. In de afgelopen jaren is 

gewerkt aan een versterking van de betrokkenheid van medewerkers bij het beleid, zoals het 

formuleren van de visie en het deelnemen aan ontwikkelgroepen. In algemene zin wordt in 

Nederland een forse werkdruk ervaren door docenten. De grote betrokkenheid van veel 

medewerkers geeft een extra risico op burn-out of klachten van stress en overspannenheid. Dit 

vraagt om expliciete en continue aandacht voor de werkdruk en het werkklimaat, zodat onze school 

een optimale werkomgeving biedt voor alle medewerkers. Vele factoren hebben invloed op het 

werkplezier van de medewerkers, bijvoorbeeld de fysieke randvoorwaarden, voldoende autonomie, 

waardering, zich gekend voelen en de relatie met collega’s en leidinggevenden. 

In de komende jaren richten we onze aandacht vooral op: 

 Mogelijkheden om het binnenklimaat in de lokalen te verbeteren. 

 Voldoende aandacht en waardering voor de individuele medewerker. 

 Extra aandacht voor nieuwe medewerkers. 

 Voldoende tijd voor overleg. 

 Voldoende activiteiten om de contacten tussen medewerkers en het teamgevoel te 

versterken. 

 Aandacht voor kort verzuim en vitaliteit. 

 Het inzichtelijk en makkelijk vindbaar maken van beleid en regelingen. Waar nodig het 

opstellen daarvan. 
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 Heldere kaders waarbinnen een medewerker voldoende autonomie ervaart. 

Leerlingen geven aan dat het Erasmiaans een fijne school is voor leerlingen. Wel zien we een 

toename van stress-gerelateerde klachten bij leerlingen. 

Om het leerklimaat van leerlingen verder te optimaliseren, zal gewerkt worden aan: 

 Mogelijkheden om het binnenklimaat in de lokalen te verbeteren. 

 Meer ruimte in het lesprogramma voor verdieping en verrijking. 

 Meer werkplekken voor leerlingen (stilteplekken en groepswerkplekken). 

 Meer zitplaatsen in de gangen. 

 Gedeeltelijk herinrichten van de openbare ruimte binnen de school en op het schoolplein. 

2.6 Monitoren onderwijskwaliteit 
Tijdens het inspectiebezoek aan het bestuur van de stichting BOOR is geconstateerd dat er bij het 

bestuur en de rectoren/locatieleiders weliswaar zicht is op de onderwijsresultaten, zoals 

examencijfers en doorstroomcijfers, maar dat er nog onvoldoende zicht is op de kwaliteit van de 

lessen zelf. Op onze school worden lessen op kwaliteit beoordeeld door lesbezoeken door de direct 

leidinggevenden in het kader van de gesprekkencyclus. Bij nieuwe docenten vinden ook lesbezoeken 

plaats in het kader van coaching en beoordeling. Daarnaast komt het bij een klein aantal docenten 

voor dat zij andere collega docenten vragen om (delen van) lessen bij te wonen en feedback te 

geven. Feedback n.a.v. lesbezoeken blijkt een zeer krachtig instrument om tot verbetering van de 

leskwaliteit te komen mits bij de lesbezoeken gekeken wordt naar docentgedrag en het leergedrag 

van leerlingen tijdens lessen. Naast lesbezoeken door eigen medewerkers kennen we op het 

Erasmiaans lesbezoeken in het kader van de visitatie door leden van de Stichting het Zelfstandig 

Gymnasium (SHZG), visitatie vanuit de samenwerking BOOR en ROOZZ (Regionaal Overleg Openbare 

scholen Zuid-Holland Zuid), het inspectiebezoek door onderwijsinspecteurs en door externe 

docentbegeleiders bij docenten in opleiding.  

Binnen onze school worden de volgende monitorinstrumenten versterkt of ontwikkeld ten behoeve 

van een goed beeld op de kwaliteit van het onderwijs in de les. Het gaat hierbij om: 

 Stimuleren van intervisie op basis van lesbezoek door docenten onderling. 

 Cultuur creëren waarin leidinggevenden door docenten worden uitgenodigd om (bijzondere) 

lessen bij te wonen. 

 Training van geïnteresseerde docenten binnen het Erasmiaans om lesobservaties te doen op 

onze school (en andere scholen van BOOR-VO). 

 Bestaande vragenlijst, waarin leerlingen hun mening geven over het onderwijs van 

individuele docenten, bijstellen en alternatieven hiervoor ontwikkelen, zodat de docent een 

passend feedbackinstrument kan kiezen en toepassen. 

 Opstellen gestandaardiseerd, digitaal lesobservatieformulier (BOOR-breed) voor een 

onafhankelijk beeld van de leskwaliteit t.b.v. het bestuur. 
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Bijlage 
3. Vooraf 
Deze bijlage maakt integraal deel uit van het Schoolplan 2019-2023 en vormt de basis voor de 

jaarplannen in deze periode. In deze bijlage wordt een overzicht gepresenteerd van de documenten 

die vallen onder de deugdelijkheidseisen en daarmee onder het inspectietoezicht. 

4. Overzicht 

4.1 Onderwijsaanbod, onderwijsresultaat, zicht op ontwikkeling en begeleiding 
Beschrijving van de manier waarop de school het onderwijsaanbod mogelijk maakt. Hierbij speelt het 

volgende een rol: 

a. Onderwijsaanbod 

 De formele beschrijving van het onderwijsaanbod is te vinden in de schoolgids. 

 Aanvullend is het aanbod in het examentraject beschreven in het PTA (Programma van 

Toetsing en Afsluiting) 

 De lessentabel is te vinden in de schoolgids. 

 b. Doorlopende leerlijn 

 De criteria voor bevordering binnen dezelfde leerlijn en criteria-bevordering zijn vastgelegd 

in de schoolgids. 

 Verdere informatie over het toelatings- en plaatsingsbeleid is te vinden op de website 

c. Burgerschapsonderwijs 

 Het burgerschapsonderwijs is deels belegd in het curriculum van het vak maatschappijleer in 

leerjaar 4 en is voorts verweven in het totale aanbod, inclusief het mentoraatsprogramma. 

Voorbeelden zijn: goede doelenacties, bezoek aan het parlement, presentaties over Erasmus 

op basisscholen, maatschappelijke stage, debatteren, Model United Nations, Erasmiaans 

Europees Parlement, EEPD, EEYP en lesgeven op basisscholen. Deze activiteiten worden 

deels beschreven op de website. 

d. Ondersteuningsprofiel passend onderwijs en extra ondersteuning 

 Het ondersteuningsprofiel is uitgewerkt in het ondersteuningsplan en te vinden op Koers VO. 

e. Het Leerlingvolgsysteem 

 Het leerlingvolgsysteem is georganiseerd binnen ons administratiepakket Magister. 

 Per leerjaar zijn er twee rapportvergaderingen en een eindrapportvergadering. Tijdens deze 

vergaderingen worden onder andere de vorderingen van de leerlingen besproken binnen het 

team van lesgevende docenten. 

 Het toetsbeleid is beschreven in het PTA en het leerlingenstatuut. 

f. Onderwijstijd 

 De onderwijstijd wordt grotendeels gerealiseerd door de contacttijd volgens de lessentabel. 

g. Taalachterstanden 

 Diataal-toetsen worden ingezet om taalachterstanden te signaleren en monitoren. 

 Jaarlijks wordt door middel van een Talentenklas aan 20 leerlingen uit groep 8 en hun ouders 

taal- en cultuurles gegeven in samenwerking met de organisatie Sezer voor Diversiteit. 



Schoolplan Erasmiaans Gymnasium 2019-2023 191119   12 

h. Kerndoelen en referentieniveaus 

 De kerndoelen worden gedekt door het onderwijsprogramma dat grotendeels bestaat uit de 

lessen conform de lessentabel, waarbij de vaksecties veelal gebruik maken van gangbare 

onderwijsmethodes. 

 In het examentraject is het programma vastgelegd in het PTA. 

4.2 Didactisch handelen 
De ambities op het gebied van innovatie zijn opgenomen in het schoolplan. Het schoolplan bevat de 

beleidsplannen op een termijn van vier jaren. Afgeleid van deze vierjarenplannen wordt elk 

schooljaar een jaarplan opgesteld.  

4.3 Pedagogisch klimaat 
 Het pedagogisch klimaat en de voorzieningen voor leerlingen staat beschreven in het 

ondersteuningsplan. 

 Stichting BOOR kent een kaderdocument ‘identiteit BOOR-scholen’. 

4.4 Veiligheid 
 De maatregelen op het gebied van (sociale) veiligheid zijn opgenomen in document “Veilig 

op school”. 

 Om de fysieke veiligheid van leerlingen en personeel te waarborgen beschikt de school over 

een RIE (risico-inventarisatie en -evaluatie) met daaraan gekoppeld een 

meerjarenuitvoeringsplan, dat in te zien is op aanvraag bij de schoolleiding. 

 Om pesten op school systematisch tegen te gaan, hebben we een pestprotocol en een 

antipestcoördinator. 

 Onze school kent een social media-protocol. 

 Onze school heeft het certificaat ‘Veilige school’. 

 In het kader van het zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens heeft de school een AVG-

ambassadeur. 

 Het leerlingenstatuut doet uitspraken over het waarborgen van veiligheid op school. 

 Stichting BOOR beschikt over een alcohol- en drugsbeleid, dat de basis vormt voor de regels 

binnen school. 

4.5 Personeelsbeleid 
 Zorg voor bekwaam en bevoegd personeel. 

 Stichting BOOR heeft een HR-beleidsplan. 

 Stichting BOOR kent een bovenschoolse kaderregeling functioneringsgesprekken en 

beoordelingsgesprekken, die de basis vormt voor de gesprekkencyclus op school. 

 Bij de werving van nieuw personeel gaat onze voorkeur uit naar eerstegraads bevoegde 

docenten. 

 Jaarlijks zijn er 4 tot 6 scholingsmomenten voor alle docenten. Daarnaast werken docenten 

op andere momenten en in andere samenwerkingsverbanden aan versterking van hun 

deskundigheid. 

4.6 Kwaliteitszorg 
 De verbetermaatregelen worden opgenomen in het jaarplan. Deze worden opgesteld op 

basis van beschreven ontwikkelingen in het jaarverslag, de resultaten van ouder-, leerling- en 

personeelstevredenheidspeilingen en externe aanbevelingen. 
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 Tweemaal per jaar wordt door Stichting BOOR een kwaliteitsprofiel opgesteld op basis 

waarvan de rector in gesprek gaat met het bestuur (in het kader van de planning & control-

cyclus). 

 Eenmaal in ongeveer zes jaar wordt onze school gevisiteerd door de SHZG (Stichting het 

Zelfstandig Gymnasium). 

 Eveneens wordt eens in de ongeveer zes jaar onze school gevisiteerd door een 

visitatiecommissie die bestaat uit medewerkers van Stichting BOOR en ROOZZ. 

4.7 Medezeggenschap 
 De leerlingenpanels zijn per leerjaar georganiseerd. De leerlingenpanels bestaan uit 

vertegenwoordigers van alle klassen uit het leerjaar. 

 De leerlingen die zitting hebben in de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ook deelnemen 

aan de vergaderingen van de leerlingenpanels. 

 Leerlingen hebben daarnaast een eigen inbreng via de RGB (Rotterdamse 

Gymnasiastenbond), de leerlingenvereniging binnen onze school. Zij organiseren feesten en 

leerlingenactiviteiten. 

 Ouders zijn binnen school vertegenwoordigd in de MR en de ouderraad. 

 Medewerkers hebben formele medezeggenschap in de MR, maar worden zoveel mogelijk 

betrokken bij het opstellen van beleid onder andere op studiedagen en in ontwikkel- en 

werkgroepen. 
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