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Inleiding

Voor u ligt het schoolplan 2018-2022 van het St. Nicolaaslyceum. In het
vorige schoolplan met de titel “Het beste uit leerlingen halen” lag de
nadruk op groei. Groei van leerlingen, personeel, onderwijs en ouderbetrokkenheid. Groei is er zeker op al deze terreinen geweest. De school is
populair bij groep 8 leerlingen en heeft een goede naam in de regio. Het
tweetalig onderwijs is succesvol ingevoerd op havo en vwo. Dit is echter
geen reden om achterover te leunen.
In 2015 is een missie/visie traject 1 gestart dat als basis heeft gediend
voor dit schoolplan. In een aantal bijeenkomsten is eerst gezamenlijk vastgesteld waarom we iets willen, wat we willen en hoe we dat dan vervolgens kunnen bereiken. In eerste instantie speelden de termen inclusie,
ambitie en toekomstgericht een grote rol, in een later stadium werden die
vervangen door concretere begrippen als pedagogiek/didactiek, aanbod
brugklassen, internationalisering.
Rondom deze onderwerpen zijn kleine werkgroepen geformeerd die als opdracht kregen een concreet voorstel te doen, steeds met als uitgangspunt:
hoe willen we dat het St. Nicolaaslyceum er in 2020 uitziet en wat voor
soort onderwijs willen we dan geven aan onze leerlingen?
De uitkomst van deze bijeenkomsten zijn mooie ambities en concrete
plannen die samengevat kunnen worden in de drie kernwaarden van het
St. Nicolaaslyceum: zelfstandig, sociaal betrokken en verantwoordelijk.
Kernwaarden die aansluiten bij en ook afgeleid zijn van de kernwaarden
van de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid 2, waarden die
door de drie scholen binnen de stichting – als eenheid in verscheidenheid –
gedeeld worden.
2

We hebben veel plannen, maar beseffen terdege dat om deze plannen
daadwerkelijk te realiseren het van belang is om te prioriteren. Om die
reden maken we jaarlijks een jaarplan waarin we vaststellen welke plannen
we hebben en op welke wijze we die dat jaar willen realiseren. We zullen in
het schoolplan een aantal keren naar deze jaarplannen verwijzen.
Het schoolplan 2018-2022 is de neerslag van de visie en alle ambities die
we samen in 2016 en 2017 hebben geformuleerd en die we in de komende
jaren hopen waar te maken. Bovenal hopen we dat het Nicolaas die
Amsterdamse school is en blijft waar leerlingen en medewerkers iedere
dag met plezier naar toe gaan om te leren, te werken en hun ambities en
dromen te verwezenlijken.

1. Zie ‘Visie op onderwijs St. Nicolaaslyceum’ april 2016
2. Zie ‘De waarden van de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid’
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Missie en kernwaarden
Op het Nicolaas leggen we een stevig fundament
voor de toekomst van onze leerlingen: voor studie,

loopbaan, leven. Een fundament van kennis, vaardigheden
en houding waardoor onze leerlingen, ook nadat zij hun

Zelfstandigheid vraagt ook om een onafhankelijke, autonome geest. Wij
leren onze leerlingen om weloverwogen hun eigen standpunt te bepalen en
oplossingen te bedenken voor complexe problemen. Daarvoor bieden we
hun een stevige basis aan kennis en (wetenschappelijke) inzichten. Tegelijk
leren we hun daarbij vragen te stellen, kritisch na te denken èn hun standpunt mondeling en schriftelijk overtuigend te verwoorden.

diploma hebben gehaald, kunnen blijven leren en groeien.
Op onze school ontwikkelen leerlingen zich tot sociaal betrokken, verantwoordelijke en zelfstandige volwassenen
die vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan.
Kernwaarden in onze visie zijn (sociaal) betrokken, verantwoordelijk en
zelfstandig. Deze woorden zeggen iets over hetgeen wij met ons onderwijs
aan onze leerlingen meegeven. Het zegt ook iets over de manier waarop wij
zelf als onderwijsprofessionals in onze school functioneren.

Zelfstandig
Wij willen onze leerlingen zó opleiden dat ze nu en later sterk in het leven
staan. Dat vraagt om zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Wij helpen
onze leerlingen om die kwaliteiten te ontwikkelen. Door ze een tweede kans
te geven als ze fouten maken. Door ze van die fouten te laten leren. Door
ze te helpen ontdekken wat ze willen en wat ze kunnen. Door ze te leren
nadenken over zichzelf, inzicht te krijgen in hoe ze zich gedragen, hoe ze
met anderen omgaan. Door erop te vertrouwen dat ze – waar nodig goed
begeleid – eigen keuzes kunnen maken. Door duidelijke verwachtingen uit te
spreken, resultaten vast te leggen, eisen te stellen en ze daaraan te houden.

4
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Zelfstandig is zeker niet hetzelfde als individueel of alleen. Juist in samenwerking leren leerlingen hun eigen kracht en zwakte kennen. Kunnen
samenwerken is in onze maatschappij een steeds belangrijker vaardigheid,
bepalend voor later succes. Wij laten onze leerlingen daarom samen leren
van en samen werken aan betekenisvolle opdrachten; als zij hun krachten
bundelen kan dat tot prachtige resultaten leiden.

Sociaal betrokken en verantwoordelijk
Wij geloven in een samenleving waar we elkaar helpen en respecteren. Dat
geldt voor de kleine samenleving van klas of school en dat geldt voor de
‘grote’ internationale samenleving. Deze overtuiging vindt zijn wortels in
de geschiedenis van de school. Een open katholieke school met respect
voor religie in de brede zin. Van oudsher een echte Amsterdamse school
waar leerlingen – hoe verschillend ook - welkom zijn en de kans krijgen een
waardevol diploma te behalen.
Wij doen ons best om iedereen zich thuis te laten voelen. We verwachten
van elke leerling dat zij of hij ons daarbij helpt. Bijvoorbeeld door oprechte
aandacht voor medeleerlingen en docenten te tonen en niemand buiten
te sluiten.
Op het Nicolaas geven we waarden en normen mee. Daar hoort ook bij:
begrip voor waarden en normen die afwijken van de jouwe. We leren onze
leerlingen over maatschappelijke problemen en laten hen er ‘in het echt’
kennis mee maken. Door gastlessen van vluchtelingen of door een bezoek
aan eenzame ouderen in de wijk. Leerlingen leren veel over internationale
ontwikkelingen en maken via e-mailprojecten, excursies, reizen en uitwisselingen kennis met mensen elders op de wereld. Onze ligging op de
Zuidas biedt uitgelezen kansen om leerlingen met allerlei (inter)nationale
organisaties in contact te laten komen.
Onze ambities m.b.t. ons onderwijsaanbod, ons curriculum, ons pedagogisch/
didactisch concept en de manier waarop wij zelf werken en leren sluiten aan
bij deze kernwaarden.

66
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Visie op onderwijs

Onderwijsaanbod en curriculum
Op het St. Nicolaaslyceum zijn leerlingen met een havo, h/v of vwo-advies
uit heel Amsterdam en omstreken welkom. Voor alle leerlingen is er de mogelijkheid om al in de onderbouw een eigen keuze te maken: er zijn profielklassen op zowel havo/vwo- als vwo-niveau. Alle leerlingen kunnen kiezen
voor een reguliere klas of een tweetalige klas 3. Voor leerlingen met een
havo- of hv-advies is er daarnaast de cultuurplusklas, voor leerlingen met
een vwo-advies de sportplusklas.

Zij maken kennis met actuele, (inter)nationale ontwikkelingen, literatuur,
kunst en cultuur uit de hele wereld en worden uitgedaagd om daar over
na te denken en standpunten te formuleren. Dat gebeurt bij een vak als
Levensbeschouwing of Maatschappijleer, maar zeker ook In de andere
vaklessen en vakoverstijgende projecten. Niet voor niets prijkt op de deur
van St. Nicolaaslyceum het vignet van de EPAS-European Parliament Ambassador- School.

In de bovenbouw hebben leerlingen de mogelijkheid om die lijn door te
zetten: de school biedt de examenvakken BSM (bewegen, sport en management) en Tekenen aan, evenals een verzwaard internationaal programma.
Deze zogenaamde International Stream biedt leerlingen een uitdagend programma met onder andere ‘Double English language and literature’ en het
relatief nieuwe vak ‘Global perspective and research’. Beide onderdelen
van het programma kunnen worden afgesloten met een Cambridge certificaat: een belangrijk plus voor toelating tot Nederlandse en internationale
universiteiten. Ook voor Frans bestaat de mogelijkheid een internationaal
erkend certificaat (Delf) te behalen. We onderzoeken of we een vergelijkbare mogelijkheid voor Duits gaan aanbieden.
Het curriculum van alle leerlingen stimuleert de blik naar buiten en de ontwikkeling tot wereldburger. Het CFEC, Common Framework for European
Competences is daarbij een praktisch hulpmiddel. Leerlingen verwerven
kennis over cultuurverschillen en ontwikkelen interculturele vaardigheden.

3. Sinds 2018 het St. Nicolaaslyceum een gecertificeerde tto-junior school. Zie ook beleidsplan TTO
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Bij het maken van nieuwe plannen is steeds de meetlat: hoe draagt dit bij
aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot zelfredzame en zelfverzekerde burgers. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor ons taalbeleid. Hoe meer je
van de taal begrijpt en hoe meer je de taal kunt hanteren, hoe makkelijker
het wordt om je zelfstandig te redden in de maatschappij en hoe beter je
alle beschikbare informatiebronnen kunt inzetten om je doelen te bereiken.
Aansluitend bij onze ambities op dit vlak past het in 2017 genomen besluit
om ook Maatschappijwetenschappen als examenvak aan te bieden.

Pedagogiek en didactiek

Ook frequente, internationale contacten dragen bij aan het gevoel van wereldburgerschap: reizen, e-twinning, stage, competities, uitwisseling, gastlessen, bezoeken aan het (Europees) parlement etc.4
Sociale betrokkenheid wordt ook dichter bij huis ontwikkeld. Daarover gaat
het in de lessen. En daarom doen in alle leerlagen leerlingen mee aan activiteiten zoals Edukans, de sponsorloop of het bejaardenbezoek op sinterklaasdag. Maar ook Teachclub, waarbij bovenbouwleerlingen bijles geven aan
onderbouwleerlingen, de maatschappelijke stage, Gay Straight Alliance en
het juniormentoraat dragen nadrukkelijk bij aan de sociale bewustwording.
We willen dat alle leerlingen succeservaringen hebben en tegelijk willen we
voorkomen dat ze te lang valse verwachtingen koesteren over hun mogelijkheden. Daarom bieden we voor leerlingen met havo- of havo/vwo-advies
heterogene brugklassen aan zodat leerlingen één jaar de tijd hebben om
te groeien naar het juiste niveau. Leerlingen met een vwo-advies beginnen
direct in een vwo-klas. Na jaar 1 bepalen we voor alle leerlingen op welk
niveau zij hun schoolcarrière het meest succesvol kunnen voortzetten. Havo
en vwo zijn voor ons evenwaardige leerroutes naar een waardevol diploma,
met ieder zijn eigen kenmerken.

Het pedagogisch-didactisch concept past bij de visie van de school: het
draagt bij aan het ontwikkelen van jonge leerlingen tot zelfstandige, verantwoordelijke en sociaal betrokken jong volwassenen.
Het Nicolaas is een school waar we hoge verwachtingen van onze leerlingen
hebben, eisen stellen en daar naar hen toe duidelijk over zijn. We dagen hen
uit het beste van zichzelf te laten zien. We belonen hun inzet en prestaties.
We geven constructieve feedback op hun leren en op de manier waarop ze
hun werk aanpakken. Zulke feedback geven leerlingen ook aan elkaar.
Wij benaderen leerlingen positief, we willen oprecht verbinding met hen
aangaan. We werken vanuit vertrouwen en blijven dat zelfs geven als ze ons
vertrouwen eens hebben beschaamd. We hebben een beperkt aantal regels
en die handhaven we.
We prikkelen de nieuwsgierigheid van onze leerlingen. We sluiten aan bij hun
belevingswereld en dagen hen van daaruit uit om kritisch na te denken, over
hun eigen grenzen – letterlijk en figuurlijk – heen te kijken en nieuwe inzichten
te verwerven. Thematische/ vakoverstijgende projecten helpen daarbij.
Lessen hebben een voor iedereen herkenbare, afgesproken structuur en
zijn uitdagend, motiverend en resultaatgericht. De lessen kenmerken zich
door activerende didactiek: daarbij laten we ons inspireren door de ervaringen die we opdoen met het CLIL, content and language integrated learning.
We houden zoveel mogelijk rekening met de verschillende leerstijlen van
al onze leerlingen. We maken in ieder geval onderscheid tussen havo- en
vwo-didactiek.

4. Zie beleidsplan Internationalisering
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In het voorjaar van 2016 hebben groepen docenten in samenspraak met
leerlingen zogenaamde werkstandaarden geformuleerd die richting geven
aan de goede Nicolaasles. Er zijn zes algemene werkstandaarden vastgesteld, aangevuld met drie werkstandaarden specifiek voor havo of vwo.

ervaring op te doen, verdiepingsmogelijkheden of – in de bovenbouw – de
mentor naar keuze of keuzewerktijd. Mentoren en vakdocenten begeleiden
hen op hun weg naar zelfstandigheid, intensief waar nodig, op afstand waar
mogelijk. Oudere leerlingen hebben een voorbeeldfunctie en helpen de
jongsten bij hun weg door school (juniormentoraat, schoolwacht, bijlesnetwerk). We praten mèt de leerling in plaats van over de leerling, zoals tijdens
de tienminuten-gesprekken tussen docent, ouder en leerling. Het streven is
ook om de leerlingen te betrekken bij de leerlingbesprekingen.

We monitoren het gebruik van de werkstandaarden door lesbezoeken van bijvoorbeeld de leidinggevende, het komt aan de orde tijdens voortgangs, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Belangrijker nog is het onderlinge
gesprek over de goede les. Leren van en met elkaar. Om dit proces te stimuleren zijn twee collega’s per afdeling geschoold en gefaciliteerd om als interne
coach hun collega’s te ondersteunen bij het werken met de standaarden.
We bevorderen de zelfstandigheid en de motivatie van leerlingen door keuzes aan te bieden, van grote tot kleine keuzes. Zoals profielklassen, keuzevakken, buitenschoolse activiteiten, verschillende manieren om internationale

Om de aansluiting naar het vervolgonderwijs goed te laten verlopen zijn er
contacten met het hbo en de universiteiten die deel uitmaken van een stevig LOB-programma. Leerlingen in de bovenbouw vwo kunnen deelnemen
aan PUC Pre-University College en masterclasses aan de VU volgen om een
juist beeld te krijgen wat studeren aan een universiteit inhoudt en welke
vervolgopleiding past bij hun interesses en capaciteiten.

12
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ICT in het onderwijs

Taalbeleid

ICT is op het Nicolaas geen doel maar middel. Het ICT beleid moet passen bij
de onderwijsvisie. We willen ICT zo inzetten dat het ons helpt het de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid van leerlingen te stimuleren.

Het streven naar het vergroten van de taalvaardigheid bij onze leerlingen
wordt in de eerste plaats ingegeven door onze visie op leren. Daarnaast
hebben we geconstateerd dat de achterblijvende resultaten in voorgaande jaren verband houden met de taalvaardigheid van onze leerlingen. Een
meer structurele, schoolbreed gedragen aanpak van de taalvaardigheid
van leerlingen, kan bijdragen aan een verbetering van de leerresultaten van
onze leerlingen.

We fietsen niet zomaar ICT naar binnen, maar vinden eerst uit hoe ICT echt
ondersteunend kan zijn en ons onderwijs kan verbeteren. Aan de hand van
onderwijsvernieuwingsprojecten in pilotgroepen (klassen, jaarlagen) willen
we de inzet van ICT stap voor stap verbeteren en passend maken bij de
behoeften op zowel didactisch/inhoudelijk vlak als op de manier waarop we
ons onderwijs organiseren. We hanteren het ‘4-in-balans’ model van Kennisnet om gestructureerd de inzet van ICT vorm te geven.
Digitale leermiddelen kunnen zodanig ingezet worden dat ze de leerlingen
activeren om zelfstandig en op eigen niveau met de leerstof aan het werk te
gaan. Denk aan het onderwijskundig concept ‘Flipping the classroom’, aan
digitale opdrachten, digitaal formatief toetsen en aan het digitaal opzoeken
van informatie. Bovendien kunnen digitale middelen onze docenten helpen bij het aantrekkelijker maken van het onderwijs, zodanig dat leerlingen
gemotiveerd en geactiveerd worden om aan de slag te gaan met het onderwerp. Voorts kunnen digitale middelen ons helpen bij differentiatie door
op een relatief eenvoudige manier de prestaties van leerlingen te volgen
en hier doelgericht feedback op te geven. Belangrijk uitgangspunt bij het
toepassen van ICT als leermiddel zien wij het concept ‘Blended learning’,
waarbij in goede balans ICT-middelen en andere les- en onderwijsvormen
worden toegepast.

14

We hebben in ons taalbeleidsplan een aantal concrete doelstellingen en bijbehorende activiteiten vastgelegd. De drie doelen zijn: iedere docent is zich
bewust van de talige mogelijkheden en de talige drempels die leerlingen
ondervinden en elke docent heeft de wens, de bereidheid en de vaardigheden om in hun wijze van lesgeven en toetsing, hier recht aan te doen; we
bevorderen het excelleren van leerlingen, via leesbevordering en de inzet
van andere talige activiteiten; alle leerlingen behalen aan het einde van de
derde klas minimaal 3f (havo) en 4f (vwo).

15
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Schoolklimaat
en leerlingbegeleiding

Schoolklimaat
Eén van de kernwaarden van het St. Nicolaaslyceum is (sociale) betrokkenheid. Wij zijn van mening dat betrokkenheid van leerlingen bij de school
en hun eigen leerproces van belang is voor de ontwikkeling van leerlingen,
waarbij een veilig schoolklimaat een essentiële rol vervult.
Uit tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders blijkt dat het
schoolklimaat op het St. Nicolaaslyceum als veilig wordt ervaren. Wij scoren
iets boven de landelijke benchmark.

We zetten ons in voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving en een fris klimaat. Een gezondere leefstijl draagt immers ook bij aan
betere schoolprestaties en minder schooluitval.
In elk leerjaar geven we voorlichting en besteden we ook via andere werkvormen - zoals theatervoorstellingen - aandacht aan de gevolgen van roken,
alcohol en drugsgebruik. Voor ouders zijn er thema-avonden over preventie
en de opvoedkundige kant van het middelengebruik.
Het Nicolaas heeft het vignet Gezonde School behaald op het thema ‘roken,
alcohol en drugspreventie’. Zo laten we zien dat onze school voldoet aan
de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen van het Trimbos
Instituut, de Hartstichting, het Longfonds, KWF Kankerbestrijding en vele
andere organisaties. We onderzoeken welke andere themacertificaten voor
het Nicolaas haalbaar zijn, bijvoorbeeld: bewegen en sport; relaties en seksualiteit; voeding en welbevinden.

Juniormentoren helpen de jongste leerlingen hun weg te vinden in school.
We besteden veel aandacht aan een positieve groepsdynamiek tijdens
mentoruren, wendagen, kamp en andere startmomenten van het jaar. We
signaleren en gaan snel in gesprek als er iets lijkt te spelen in een groep.
Natuurlijk hebben we een pestprotocol, maar we willen meer bieden dan
dat. Daarom onderzoeken we hoe we in de komende periode concepten
als herstelrecht, de jongerenrechtbank en geweldloos communiceren op
school kunnen introduceren.
Een instrument dat al enige jaren is ingezet om leerlingen ook hun steentje bij
te laten dragen aan een veilig schoolklimaat is de schoolwacht. Deze groep
oudere leerlingen ondersteunt bij toerbeurt de conciërges om de pauzes op
een plezierige en veilige wijze te laten verlopen.

16
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Het team facilitair, de veiligheidscoördinator en de schoolleiding komen
maandelijks bijeen. Op de agenda staan zaken als surveillance, incidenten
en de registratie, (mogelijke) interventies bij pesten, te laatkomen, laakbaar
gedrag en adviezen voor beleid. De Veiligheidsgroep evalueert en herziet
haar aanpak en de daarbij horende protocollen. Deze worden bijgehouden
in het veiligheidsplan. Op leerlingenniveau adviseert en signaleert de groep
aan de afdelingsleiders die verantwoordelijk zijn voor de onderwijs- en leerlingenondersteuning. De veiligheidsplannen worden periodiek met de andere scholen van SVOAZ besproken door de veiligheidscoördinatoren.

Algemene begeleiding op deze drie gebieden wordt gegeven door vakdocenten, mentoren, decaan en afdelingsleiders5. Onder deze begeleiding
vallen bijvoorbeeld de lessen studievaardigheden in de brugklassen maar
ook de groepstrainingen: Bewust omgaan met faalangst en Bewust omgaan
met examenspanning.
Wanneer deze begeleiding ontoereikend is voor een succesvolle schoolcarrière of het welbevinden van een leerling, kan via de coördinator zorg en
begeleiding de hulp ingeroepen worden van meer specifieke begeleiding in
de vorm van de ouder- en kindadviseur (OKA), de interne contactpersoon,
de orthopedagoog, de begeleider passend onderwijs (BPO), de remedial
teacher, de schoolarts en leerplichtambtenaar.
Bij deze specifieke begeleiding zijn vaak meerdere van bovenstaande personen betrokken. Zij houden elkaar op de hoogte van het begeleidingstraject
in een Zorg Advies Team en komen eens in de zes weken bijeen voor een
Groot Ondersteuningsoverleg.

Ontwikkeling van de leerlingen

Leerlingbegeleiding
Een onderdeel van een veilig leerklimaat is ook een goede leerlingbegeleiding.
De leerlingbegeleiding op het Sint-Nicolaaslyceum betreft drie gebieden:
• Het leren
• Het leren kiezen (loopbaanoriëntatie)
• Sociaal-emotionele begeleiding

5 Zie Ondersteuningsgids St. Nicolaaslyceum
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Om de ontwikkeling van leerlingen goed te kunnen volgen en stimuleren
maken alle leerlingen in klas 1 en 2 CITO-toetsen. Aan de hand van de scores van leerlingen wordt ondersteuning op maat geboden op zowel klassikaal als individueel niveau. Leerlingen met aantoonbare achterstanden op
het gebied van taal en/of rekenen kunnen gebruik maken van een beperkt
aantal lessen Remedial Teaching. Voor een kleine groep leerlingen met een
specifieke diagnose is er tijdelijke ondersteuning via de Trajectklas mogelijk.
De school biedt huisvesting aan Het Studielokaal. Dit instituut biedt huiswerkbegeleiding en bijles. Ouders kunnen hier tegen betaling hun kinderen
voor aanmelden. Het Studielokaal geeft een regelmatige terugkoppeling aan
zowel ouders als de school.
19
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Het St. Nicolaaslyceum maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem Magister.
In dit systeem worden resultaten en absenties bijgehouden, maar ook notities gemaakt over oudergesprekken en eventuele extra begeleiding die leerlingen ontvangen. Belangrijke informatie om de ontwikkeling van de leerling
te kunnen volgen en zo nodig interventies te plegen.
Tijdens hun schoolcarrière nemen leerlingen belangrijke beslissingen over
hun profiel-, studie- en beroepskeuze. De decaan en de mentor begeleiden
hen bij het maken van deze keuzes aan de hand van het LOB-programma. De
decaan is onder andere verantwoordelijk voor het voeren van individuele
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gesprekken met leerlingen en ouders, het bezoeken van de klassen, het organiseren van voorlichtingen en het informeren van leerlingen over verschillende activiteiten. Ook de mentoren voeren individuele gesprekken met leerlingen en/of ouders.
Het LOB-programma loopt van jaar 2 tot en met het examenjaar. Van beroepsoriëntatiedagen en een interactief profielkeuzeprogramma tot een studiekeuzeprogramma (met stage, proefstudeerdagen etc) en een examenavond
voor leerlingen en ouders. Daarnaast ontvangen alle leerlingen tweewekelijks
een nieuwsbrief van de decaan met tips over allerlei studiekeuzeactiviteiten.
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Samen werken en
samen leren

Werken vanuit de kernwaarden
Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, (sociale) betrokkenheid, zijn de principes van waaruit ook wij, medewerkers van het Nicolaas, zelf werken. Elkaar positief benaderen, vertrouwen geven en krijgen, fouten mogen maken
en daarvan leren, verantwoordelijk voor je eigen professionele ontwikkeling, feedback geven en krijgen, hoge verwachtingen hebben, samen leren
en ontwikkelen: wat voor leerlingen geldt, geldt ook voor onszelf.

Bekwaam zijn en bekwaam blijven
Het Nicolaas kent een zorgvuldige begeleidings- en beoordelingsprocedure voor nieuw personeel, waarbij sectie en leidinggevende een rol spelen.
Deze procedure is vastgesteld op stichtingsniveau en geldt dus voor alle
medewerkers van de Stichting VO Amsterdam-Zuid.
Voor OP met een vaste aanstelling en leden van het MT en de schoolleiding
is er een driejarige gesprekkencyclus: tweemaal een functioneringsgesprek
met in het derde jaar een beoordelingsgesprek. Voor OOP duurt deze cyclus twee jaar. De rector/bestuurder voert jaarlijks zowel een functionerings- als beoordelingsgesprek met (leden van) de Raad van Toezicht.
De ontwikkelpunten uit de personeelsgesprekken vormen voor iedere medewerker de leidraad voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Via de gesprekkencyclus wordt de deskundigheidsbevordering en professionalisering
van iedere medewerker in dienst van de organisatie concreet vormgegeven.

De keuzes die het Nicolaas maakt m.b.t. onderwijsaanbod en pedagogiek/
didactiek geven richting aan de professionaliseringactiviteiten6. Jaarlijks leggen we in het professionaliseringsplan vast welke doelen moeten worden
bereikt en vertalen we die naar individuele ontwikkelafspraken in de functioneringsgesprekken.
In het professionaliseringsplan wordt beschreven wat we verstaan onder
professionalisering; voor welke ontwikkelingen het Nicolaas staat, welke
ontwikkelingen het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en waar de accenten voor het lopende schooljaar komen te liggen. Ook bevat het plan
een geactualiseerd overzicht van het ondersteuningsaanbod in het lopende
schooljaar: scholing, coaching, intervisie, ontwikkeltijd.
Het ‘maintenance programma tto’ maakt
deel uit van schoolbrede professionaliseringsplan.
Een belangrijke rol is weggelegd voor de
‘interne coaches’: per afdeling zijn twee
docenten geschoold en gefaciliteerd om
hun collega’s te ondersteunen bij het
werken met de werkstandaarden. Zij
bezoeken lessen en bespreken hun observatie met de betreffende collega. In
het afdelingsoverleg doen zij met enige
regelmaat geanonimiseerd verslag van
hun bevindingen.

6 Zie bijvoorbeeld Professionaliseringsplan 18-19
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Onderwijs ontwikkelen

Evenredige vertegenwoordiging
van vrouwen in de schoolleiding

Op dinsdagmiddag is het ontwikkeltijd. In een cyclus van vier weken zijn er
twee middagen waarin docenten, in werkgroepen, kunnen werken aan verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs. Eens per vier weken is er een
werkmiddag voor de sectie; eveneens eens in de vier weken gaan collega’s
met hun afdeling aan de slag om onderwijs te ontwikkelen.

Op het Nicolaas zijn vrouwen goed vertegenwoordigd in de leiding. In 2018
bestaat het managementteam uit zeven personen, waarvan drie mannen en
vier vrouwen. Er is geen specifiek beleid ter bevordering van de evenredige
vertegenwoordiging.

Opleidingsschool
Voor goed onderwijs zijn ook in de toekomst goede docenten nodig. Sinds
2016 is het St. Nicolaaslyceum lid van de opleidingsschool De Dam. We
werken intensief samen met de lerarenopleidingen van de Hogeschool
van Amsterdam, Hogeschool INholland en de Vrije Universiteit, met de
vo-scholen van de Stichting ZAAM en enkele opleidingen van het ROC
TOP. Jaarlijks leiden we rond de dertig studenten op tot toekomstige leraren. Deze jonge talenten brengen nieuwe ideeën binnen en prikkelen hun
begeleiders kritisch naar hun eigen onderwijs te kijken.
De schoolopleiders dragen zorg voor een welkome ontvangst en monitoren
de kwaliteit van de begeleiding van de studenten.

Bevoegd
De school verkeert in de gelukkige omstandigheid een hoog percentage bevoegden en benoembare docenten in dienst te hebben (IPTO 2017 96% bevoegd, 4% benoembaar, 0% onbevoegd). Bij de werving van nieuwe, nog niet
bevoegde docenten worden duidelijke afspraken gemaakt over het tempo
waarin de bevoegdheid moet worden behaald: indien dat na 3 jaar niet is gelukt, dan zal de aanstelling van de betreffende docent niet worden verlengd.
Tweedegraadsdocenten die een eerstegraadsbevoegdheid willen behalen
worden daartoe gefaciliteerd met tijd en waar nodig ook met de betaling
van studiekosten.
24
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Organisatie
Medezeggenschapsraad
Secties

Hoofd facilitaire zaken
Team OOP

Afdelingsleider
jaar 1

Afdelingsleider
havo 3,4,5

Afdelingsleider
vwo 3,4

Afdelingsleider
jaar 2

Bestuur
Het bestuur van de Stichting VO Amsterdam-Zuid is het bevoegd gezag van
het St. Nicolaaslyceum, het St. Ignatiusgymnasium en het Fons Vitae Lyceum.
De rectoren van de drie scholen zijn tevens bestuurders van de stichting.
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Kwaliteitszorg

Het Nicolaas heeft stevige ambities geformuleerd en wil haar mooie plannen en beloftes ook waarmaken. Daartoe handelt de school op een systematische manier volgens de Plan, Do, Check, Act cyclus.

De onderwijskwaliteitscommissie (OKC), bestaande uit enkele docenten,
doet kwalitatief en cijfermatig onderzoek ter onderbouwing van de beleidsvoorbereiding van het MT, bijvoorbeeld bij het aanpassen van overgangsnormen of het bepalen van streefcijfers op het gebied van doorstroom.

De school maakt aan interne en externe ‘stakeholders’ duidelijk welke resultaten ze hoe en wanneer wil bereiken en voert dit vervolgens uit. Door
evaluaties onder leerlingen, ouders en medewerkers wordt gecheckt of de
resultaten zijn geboekt en worden indien nodig verbeteracties geformuleerd en uitgevoerd.
Het Nicolaas stuurt op vier kwaliteitsgebieden: onderwijskwaliteit, leerlingzorg, personeel en organisatie, financiën. Het jaarplan7 van de school is rond
deze vier kwaliteitsgebieden opgebouwd. De zorg voor onderwijskwaliteit
en leerlingen is een taak van alle medewerkers van de school. De verantwoordelijkheid voor de twee andere stuurgebieden ligt op het bord van de
het MT en de schoolleiding.
Van belang voor de kwaliteit is het uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid voor onderwijsontwikkeling bij de afdelingen (pedagogiek en algemene
didactiek), de secties (curriculum, vakdidactiek) of bij werkgroepen (specifieke onderwijskundige vraagstukken) ligt. Schoolbrede kaders geven richting aan deze onderwijsontwikkeling. Deze kaders worden vastgesteld en
bewaakt door het MT. Het MT evalueert de ingevoerde veranderingen en
geeft kaders voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs.

Kwaliteitscylus
Het kwaliteitsbeleid volgt een interne en externe kwaliteitscyclus. Extern
is er het toezichtkader van de inspectie voor het onderwijs; elk jaar beoordeelt de inspectie de opbrengsten van de school. Daarbij worden vijf criteria
gehanteerd: onderwijspositie in jaar 3, onderbouwsnelheid; bovenbouwsucces; gemiddeld cijfer centraal examen en verschil cijfer schoolexamen en
centraal examen. Daarnaast zijn er op niet vooraf vastgestelde momenten
thema-onderzoeken vanuit de inspectie. Vanzelfsprekend is het doel om
aan alle criteria van de inspectie te voldoen. Extern is ook de kwaliteitscontrole door het NUFFIC m.b.t. het tweetalig onderwijs.

7 Zie de schoolbrede, afdelingsspecifieke en sectiespecifieke jaarplannen
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Intern is er een jaarlijkse PDCA-cyclus, met resultaatgericht management
als besturingsfilosofie en periodieke rapportages van afdelingsleiders richting schoolleiding, sectieleiders richting MT en van schoolleiding richting
college van bestuur/raad van toezicht. Kwaliteitsonderzoek ondersteunt de
PDCA-cyclus.8

Ouders en leerlingen denken mee

In de PDCA-cyclus worden jaarlijks resultaatafspraken gemaakt op de vier
stuurgebieden middels het managementcontract (RvT en rector/bestuurder), het jaarplan van de afdelingen en de individuele functionerings- en beoordelingsgesprekken. De verantwoordelijkheid voor (het verbeteren van)
de onderwijsresultaten ligt in eerste instantie bij de docenten, in samenwerking met het management.
In juni bepaalt het MT op basis van de input uit de afdelingen de prioriteiten,
doelen en te behalen resultaten voor het komend schooljaar. De kaders daarvoor zijn bekend: de toekomstplannen en visie/missie van de school als geheel
zoals in 2016 vastgelegd in de ‘Onderwijsvisie St. Nicolaaslyceum’, de specifieke vraagstukken en ambities in de eigen afdeling en de kwaliteitseisen die
door inspectie en NUFFIC worden gesteld. De gezamenlijk vastgestelde doelen en resultaten worden binnen de afdelingen en secties uitgewerkt in een
jaarplan; deze plannen worden uiterlijk in september vastgesteld door het MT.
De school kent verschillende evaluatie-instrumenten die in de loop van
het jaar worden ingezet., zoals de tevredenheidsmeting onder ouders en
leerlingen, lesbezoeken door leidinggevenden, feedback van leerlingen en
collega’s ten behoeve van het functionerings- of beoordelingsgesprek. Ook
wordt er driemaal per jaar door de onderwijskwaliteitscommissie een managementrapportage opgesteld (op basis van data in Magister). Al deze informatie
vormt de basis voor eventuele aanpassingen van beleid of uitvoering.

Alle afdelingen kennen klankbordgroepen, de zogenaamde ouderjaargroepen (OJG) die enkele malen per jaar met de afdelingsleiders van gedachten
wisselen over de gang van zaken op school, over gewenste ontwikkelingen
etc. De ouderraad organiseert deze OJG’s en voert zelf vijf maal per jaar
overleg met de rector.
Ook de leerlingen zijn per jaarlaag vertegenwoordigd in leerlingpanels. Afdelingsleiders horen deze leerlingen over het wel en wee in de jaarlaag en
raadplegen hen als er plannen voor nieuw beleid zijn. In 2017 is een leerlingraad opgericht, leden van de schoolleiding gaan regelmatig met de raad
in gesprek over schoolbrede zaken.
Via de tweejaarlijkse leerlingenquête van Kwaliteitsscholen kunnen leerlingen hun mening geven over de kwaliteit van het onderwijs en docenten. De
uitkomsten daarvan zijn onderwerp van gesprek tijdens de personeelsgesprekken en kunnen op schoolbreed niveau tot beleidswijzigingen leiden.
Ouders en leerlingen worden geïnformeerd over de uitkomsten van de tevredenheidsmetingen via de website en het
Nicolaas Nieuws (digitaal informatiemedium, verschijnt achtmaal per jaar). Ook is
via Scholen op de Kaart een groot aantal
kwaliteitsgegevens beschikbaar.
Bij de benoeming van afdelingsleiders maken
leerlingen deel uit van de benoemingadviescommissie. Bij toekomstige benoemingen
van schoolleiders zal dit ook het geval zijn.

8 Voor details van de pdca-cyclus zie het Kwaliteitsbeleidsplan
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Formele medezeggenschap over ontwikkelingen in de school loopt via de
Medezeggenschapsraad. Het MT legt voorgenomen besluiten ter advisering
of instemming voor aan de MR. Statuten en reglementen van de (G)MR zijn
in 2018 geactualiseerd.

Onderwijstijd op het Nicolaas
We onderscheiden geroosterde lesactiviteiten, inclusief opvanglessen in
klas 1, 2 en 3, en niet-geroosterde activiteiten. Opvanglessen zijn lessen die
niet door de vakdocent gegeven kunnen worden en die begeleid door de
leesbegeleider ingevuld worden met lezen waardoor de leerlingen in georganiseerd verband een eigen boek naar keuze lezen en zo hun woordenschat vergroten. Dit is onderdeel van ons taalbeleid.
De niet-geroosterde activiteiten kunnen per leerjaar en klas verschillend
zijn. Voor alle leerlingen geldt dat de on-line rekenlessen als maatwerk aangeboden worden voor 40 uur op jaarbasis. Voorbereiding aan reis- en/of
projectweken is veelal niet geroosterd en wordt apart opgenomen bij de
onderwijstijd. Evenals PWS-activiteiten, LOB-activiteiten, thema-avonden
waar leerlingen bij betrokken zijn.
Lessentabellen worden indien nodig
aangepast in overleg met en met instemming van de MR. Actuele lestabellen zijn beschikbaar via de website van
de school.
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