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Samen investeren 
in méér dan leren
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Leeswijzer

In dit schoolplan beschrijven we onze visie op de school en het onderwijs. 

Die hebben we vertaald in uitgangspunten en onze aanpak. 

Mannen en vrouwen, ouders en verzorgers

Voor de leesbaarheid spreken we in dit document over “hij” en over “ouders”. 

Staat er “ouders”, dan bedoelen we ook “verzorgers en wettelijke vertegenwoordigers”. 

Daar waar “hij” staat, kan ook “zij”  

gelezen worden. 
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Onze medewerkers hebben een sleutelrol bij de uitvoering van de ideeën uit het schoolplan.  

Zij hebben immers het meeste contact met onze leerlingen en hun ouders én van hen leren onze 

leerlingen. Medewerkers zijn professionals die ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen 

ontwikkeling. Samen zijn we steeds in gesprek over welke ondersteuning nodig is. 

Dit schoolplan is de weerslag van gesprekken met medewerkers, ouders en leerlingen die vanaf 

maart 2019 hebben plaatsgevonden. Die gesprekken hadden tot doel om het vorige schoolplan te 

evalueren. Daarna is vastgesteld waarop onze school zich de komende vier jaar moet richten.

Namens alle medewerkers van de Thorbecke Scholengemeenschap,

Hans Veldink, Hiske Kromdijk, Leon Dikken & Lieke Tromp

Schoolleiding Thorbecke Scholengemeenschap

Samen investeren 

in méér dan leren

Dat is de titel van dit schoolplan. Het verwijst naar onze basis én naar onze toekomstplannen.  

Naar wie we zijn, naar waar we trots op zijn en naar waar we ons nog in willen ontwikkelen.  

We borduren voort op ons schoolplan van 2015 – 2018 en we sluiten aan bij het strategisch  

beleidsplan van onze overkoepelende stichting “Openbaar Onderwijs Zwolle en regio” (OOZ). 

In dit plan, Verder met leren, staan drie pijlers centraal: 
• ‘Een goede relatie tussen leerling en docent brengt onze jeugd tot leren en ontwikkelen.’

• ‘Eigenaarschap betekent dat we verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en voor elkaar.’

• ‘Door maatwerk krijgt elke leerling het onderwijsaanbod waarmee hij het best tot zijn recht komt.’

Hoe vertalen we deze pijlers voor onze school?
We gaan voor meer dan leren door eigenaarschap te vergroten en in te spelen op verschillen.  

Hierin investeren we samen: leerlingen, medewerkers, ouders en organisaties uit onze omgeving.  

Dat doen we door maatwerk te leveren. We gaan met elkaar in gesprek en werken samen in een  

inspirerende omgeving. 
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We gaan voor meer dan leren ... 

... door eigenaarschap te vergroten

en in te spelen op verschillen

Hierin investeren we samen: 

leerlingen, medewerkers, ouders  

en organisaties uit de omgeving  
   Onze 
uitgangspunten
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We willen een topschool zijn. Daarom stellen we eisen aan ons onderwijs.  

We zijn zeer gemotiveerd en streven bij alles wat we doen naar de hoogste  

kwaliteit. Zo hanteren we een breed pedagogisch, didactisch repertoire dat  

aansluit bij de ontwikkelingen van deze en de komende tijd. Onze betrokken en 

bevlogen docenten zorgen voor lessen van een hoog niveau. Als een leerling 

niet in de les is geweest, heeft hij echt wat gemist. Ook zijn we gericht op een  

constructieve samenwerking met organisaties uit onze omgeving en willen we 

dat kwaliteit zichtbaar is in onze opbrengsten. Dat maakt het mogelijk om ons 

te verantwoorden over de kwaliteit van ons werk en cyclisch te leren, door te  

reflecteren en te verbeteren. 

In ons onderwijs draait het natuurlijk om de ontwikkeling van de leerling als 

persoon. Die ontwikkeling stopt niet als de leerling bij ons van school gaat.  

We willen immers dat onze leerlingen later een betekenisvolle plek in de maat-

schappij innemen. Daarom stimuleren we dat leerlingen zelf verantwoordelijk-

heid voor hun ontwikkeling nemen, zodat ze in staat zijn te blijven groeien in 

een complexe wereld. 
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                … door  

eigenaarschap 

    te vergroten 

  Eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling begint voor iedereen met nieuws- 

gierigheid naar en bewustwording van jezelf en de rol die je vervult op school en 

in de samenleving. Vervolgens maken we de stap om eigenaar te worden van 

onze kwaliteiten, plannen en dromen. We nemen daar verantwoordelijkheid voor 

en helpen elkaar. We ondersteunen leerlingen om die bewustwording bij zichzelf 

en betrokkenheid bij elkaar stap voor stap te vergroten.
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… en in te spelen 

op verschillen
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Thorbecke is een openbare school en we handelen vanuit de waarden respect, 

eigenheid, vertrouwen en trots. Alle leerlingen en medewerkers, ongeacht hun 

achtergrond, zijn welkom. Leerlingen verschillen van elkaar op allerlei gebieden, 

bijvoorbeeld in hun interesses, ontwikkeling en intelligentie. We erkennen deze 

ongelijkheid en spelen in op de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen. 

We besteden aandacht aan talent en geven de ruimte om deze talenten te  

ontdekken en te ontwikkelen en ambities waar te maken. Hiermee vergroten we 

de motivatie van leerlingen. Dat heeft twee belangrijke voordelen: gemotiveerde 

leerlingen gaan met plezier naar school, waardoor ze het meest profiteren van  

de lessen én gemotiveerde leerlingen nemen meer eigenaarschap voor hun  

ontwikkeling.
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                         Hierin investeren we 

 samen: leerlingen, medewerkers, 

                                        ouders en organisaties uit de omgeving

Aan de ene kant zijn we als school een schakel in de levenslange ontwikkeling van de  

leerling. We onderhouden daarom goed contact met de basisscholen in de omgeving.  

Zo weten we met welke achtergrond leerlingen bij ons binnenkomen en zorgen we voor een 

soepele overgang. Aan de andere kant bereiden we leerlingen voor op hun tijd na  

Thorbecke. Uiteraard met ons lesprogramma, maar ook met gesprekken over vervolg- 

onderwijs en bezoeken aan mbo’s, hbo’s en universiteiten. 

Tijdens hun middelbareschooltijd maken leerlingen deel uit van verschillende werk-,  

leef- en leergemeenschappen. De verbinding daarmee willen we versterken, zodat we echt 

samen investeren in meer dan leren. Daarom trekken we samen op met bedrijven en  

maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we samen met ouders. We vragen de  

ouderraad regelmatig om mee te denken over nieuwe plannen en ideeën voor onze school 

of ons onderwijs. 
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We leveren maatwerk …

… door met elkaar in gesprek te gaan

… en samen te werken

… in een inspirerende omgeving

    Onze 
  aanpak
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De basis moet op orde zijn. We bereiden onze leerlingen voor op een snel  

veranderende maatschappij. Daarbij helpen we leerlingen hun talenten te  

ontplooien en geven we ze de kans om uit te blinken. Dat doen we door in lessen 

en begeleiding te differentiëren en in te spelen op de interesses, achtergronden 

en kwaliteiten. We maken hiervoor veel gebruik van methodes die digitaal extra 

ondersteuning of verdieping aanbieden. 

Leerlingen kunnen zich persoonlijk ontwikkelen en daarom geven we leerlingen 

veel keuzevrijheid. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor verschillende trajecten 

als Fast Lane English, Sport, Moderne Media, Technasium, Techniek of Muziek & 

Theater. Ook hebben leerlingen de mogelijkheid om onderwijsroute 10-14 te 

volgen en gespreid, versneld of op een hoger niveau examen te doen. Bovendien 

kunnen leerlingen kiezen voor buitenschoolse activiteiten zoals een maatschap-

pelijke stage of een rol in de leerlingenraad of leerlingenvereniging ONIOTH.
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         We leveren 

maatwerk …
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… door met elkaar 

     in gesprek 
                             te gaan

Om te weten waar de kwaliteiten en talenten liggen, moet je leerlingen echt 

kennen. Daar maken we tijd en ruimte voor. We willen een cultuur waarin ze zich 

vrij voelen om in gesprek te gaan. Met elkaar, met mentoren, vakdocenten,  

begeleiders en met ouders. Ook leren we hun hoe je dat doet, in gesprek gaan. 

We willen immers dat zij eigenaar zijn van hun ontwikkeltraject en dat ze leren 

dat zelf te leiden, van de brugklas tot uiteindelijk het eindexamen.
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Samen werken en samen leren vormen de basis voor groei. Daarom hebben we 

verschillende samenwerkingsvormen in en buiten de school. We verbinden onze 

kwaliteiten om een gezamenlijk doel te bereiken. Docenten ontwikkelen bijvoor-

beeld (vakoverstijgende) opdrachten en zorgen voor inhoudelijke samenhang. 

Leerlingen werken samen door deze opdrachten te maken en te presenteren. 

Aan elkaar of aan externe opdrachtgevers.  

De sfeer op Thorbecke is ontspannen. Dat komt onder andere doordat de zaken 

goed georganiseerd zijn en er een duidelijke structuur is. Iedereen weet altijd 

waar en bij wie hij met vragen terecht kan. Medewerkers hebben oog voor leer-

lingen, zijn makkelijk benaderbaar en gaan voor het beste. Voor elkaar en voor de 

leerlingen. Onze school is boven alles een veilige werk-, leef- en leergemeen-

schap die inspireert en uitdaagt. Een omgeving waarin leerlingen en mede- 

werkers willen samenwerken en elkaar iets gunnen.

… in een inspirerende omgeving

… en samen te werken
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Context van de school

Thorbecke is een school voor praktijkonderwijs, vmbo, havo en atheneum. Dit schoolplan betreft 

de locatie Dokter Van Heesweg. Deze school verzorgt onderwijs op het niveau van de gemengde 

leerweg, mavo, havo en vwo. Binnen deze leerwegen kent de school een rijk onderwijsaanbod met 

naast de reguliere onderwijsprogramma’s een aantal keuzetrajecten: Fast Lane English, Sport, 

Moderne Media, Muziek & Theater, Technasium en Techniek. De school biedt op elk niveau alle 

profielen aan.

Thorbecke is een openbare school. Alle leerlingen en medewerkers, ongeacht hun achtergrond en 

overtuiging, zijn welkom; diversiteit is vanzelfsprekend. Respect, eigenheid, vertrouwen en trots 

zijn de waarden van waaruit we handelen. 

De school is gevestigd in Zwolle en kent een breed voedingsgebied. In de planperiode die dit 

schoolplan beslaat, lijkt zich een krimp in de leerlingenaanwas voor te gaan doen, het leerlingen-

aantal zal dalen. De personeelsopbouw is van dien aard dat de te verwachten krimp kan worden 

opgevangen door middel van natuurlijk verloop. 

De ambitie en kernwaarden die uiteen zijn gezet, vormen de basis voor onderliggende documenten 

behorende bij dit schoolplan. Deze documenten concretiseren onze ambitie en kernwaarden.
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En wat betekent dit?
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Passend Onderwijs
De begeleiding van leerlingen gaat uit van hetgeen er bij de leerling al aanwezig is en richt zich op 

het versterken ervan. We faciliteren leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maar we 

nemen de verantwoordelijkheid niet over. Een uitgebreide omschrijving van de ondersteuning die 

Thorbecke aanbiedt, staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel van de school. In het 

kader van passend onderwijs is afgesproken dat voor de duur van dit schoolplan de schoolleiding 

in samenwerking met de zorgcoördinator, de studieleiders en de medezeggenschapsorganen het 

schoolondersteuningsprofiel jaarlijks evalueert. 

Burgerschap
Niet alleen in het vakonderwijs besteedt onze school aandacht aan burgerschapsvorming. In de 

mentorlessen werkt de school mee aan het zogenaamde Think-project, dat eveneens een bijdrage 

kan leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen naar volwassenheid als een actief en  

verantwoordelijk burger in onze samenleving. Ook een aantal buitenlesactiviteiten staat in het 

teken van deze vorming. Te denken valt daarbij aan excursies naar de Staten-Generaal en ver- 

schillende musea en deelname aan het Model European Parliament. De maatschappelijke stage 

blijft op onze school bestaan. In het kader van deze burgerschapsvorming ontwikkelt de school in 

deze planperiode een plusdocument. 

Teamplannen
De kernteams vertalen onze ambities en onze kernwaarden in een plan voor de duur van deze 

planperiode. Deze plannen vermelden welke doelen het team wil bereiken, welke concrete acties 

daarvoor op jaarbasis nodig zijn, wie de eigenaren daarvan zijn en wanneer het doel behaal zou 

moeten zijn. Om samenhang in de plannen te bewerkstelligen, analyseert de schoolleiding deze 

plannen, ze zorgt voor afstemming en ze faciliteert. 

Vakwerkplannen
Vakgroepen vertalen onze ambities en onze kernwaarden in vakwerkplannen voor de duur van 

deze planperiode. De vakgroepen screenen de vakwerkplannen op onze ambities en kernwaarden. 

Indien nodig stellen zij de vakwerkplannen bij. De vakwerkplannen worden jaarlijks geactuali-

seerd. Om samenhang in de plannen te bewerkstelligen, analyseert de schoolleiding deze 

plannen, ze zorgt voor afstemming en ze faciliteert. 

Onderwijs
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Samenwerking
Wij werken samen met onze collega-scholen om passend onderwijs binnen ons Samenwerkings-

verband 2305 te realiseren. Daarnaast werken wij samen met onze partners in het sociaal domein 

in de zorg voor leerlingen die in de knel komen. Niet alleen in het kader van passend onderwijs 

werkt de school samen met andere organisaties, maar ook voor de invulling van ons curriculum 

werkt de school samen met partners uit het maatschappelijk veld, variërend van mbo’s/hbo’s/

universiteiten tot bedrijfsinstellingen, cultuurinstellingen, sportverenigingen enzovoort.  

Kwaliteitszorg
De kwaliteit van het onderwijs op de Thorbecke SG is te onderscheiden in kwaliteit zoals de 

Inspectie van het Onderwijs deze definieert en de kwaliteit zoals de school deze zelf definieert en 

tot uitdrukking komen in onze kernwaarden en ambitie. De Inspectie van het Onderwijs hanteert 

in haar toezicht een aantal norm – en opbrengstindicatoren. De kwaliteit van deze opbrengsten 

dient in ieder geval bovengemiddeld te zijn en te blijven. Daarom volgen we op onze school de 

opbrengsten per kwartiel.  Niet alleen op leerlingniveau, maar ook op leerjaarniveau, vakniveau 

en docentniveau. Op basis van deze gegevens voert de schoolleiding gesprekken met vakgroepen 

en/of individuele medewerkers. Vakgroepen en individuele medewerkers monitoren de kwaliteits- 

data zelf en stellen daartoe analyses en – indien nodig – verbeterplannen op.

Onderwijstijd
De school hanteert de wettelijke onderwijstijd. Daarvoor is de voorgeschreven onderwijstijd voor 

de totale schoolloopbaan van de leerling van belang. Om dat te monitoren, stelt de schoolleiding 

per schooljaar de gerealiseerde onderwijstijd per leerjaar vast. Op basis daarvan zal voor de 

geplande onderwijstijd voor het schooljaar daarop jaarlijks om instemming gevraagd worden bij 

de medezeggenschapsraad. 

Veiligheid
Zoals hierboven staat beschreven, is de school een veilige werk-, leef- en leergemeenschap voor 

onze leerlingen en medewerkers. De school hanteert hiervoor het veiligheidsplan zoals door OOZ 

is gepubliceerd en is aangevuld door de school met het schoolondersteuningsprofiel. Via de 

kwaliteitszorgmonitoren (Kwaliteitscholen) evalueert de schoolleiding de sociale veiligheid 

jaarlijks met de leerlingenraad, de ouderraad, de medezeggenschapsraad en zal de schoolleiding 

naar aanleiding daarvan eventuele aanpassingen in het beleid doorvoeren.
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Naast de door de school zelf ontworpen toetsen maakt de school gebruik van toetsmateriaal dat 

Cito aanlevert in het kader van te bereiken kerndoelen en referentieniveaus. Onder andere op 

basis van deze toetsen bepalen kernteams en/of vakgroepen of leerlingen in aanmerking komen 

voor steun- en/of keuzelessen. De school zet deze lessen zeker in als docenten, teams of 

vakgroepen achterstanden constateren of als het PO signalen hierover afgeeft in het kader van 

de warme overdracht.

De kwaliteit zoals de school die definieert, staat verwoord in onze ambities. Om te kunnen 

bepalen of we dit niveau bereiken zal de schoolleiding aan het begin van deze planperiode in 

overleg met de kernteams en de vakgroepen de huidige kwaliteitszorginstrumenten screenen op 

wat de ambities van ons vragen.

Thorbecke neemt jaarlijks de volgende tevredenheidsonderzoeken af bij leerlingen van leerjaar 1, 

leerjaar 3 en de examenklassen (via Kwaliteitsscholen) en bij ouders van leerjaar 1 en leerjaar 3 

(via Kwaliteitsscholen). OOZ voldoet aan de Arbowetgeving. Volgens een vastgestelde cyclus 

wordt bij de scholen een RI&E uitgevoerd: eens per vier jaar vullen medewerkers via PSA en  

Arboscan-VO in hoe zij de kwaliteit van het werk ervaren. Afhankelijk van de uitkomsten wordt 

planmatig een verbeterplan uitgevoerd.

Verder maakt Thorbecke gebruik van het monitorprogramma Cum Laude en gegevens die  

Magister en Zermelo genereren. Zowel de monitoring van de kwaliteitsdata als de ambities van 

de school maken deel uit van de gesprekkencyclus.
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Op deze wijze is werkinrichtingsbeleid een instrument om zeggenschap over de inrichting van 

het werk daar neer te leggen waar het hoort: bij de professional. Een uitgebreide omschrijving 

staat in Gedifferentieerde werkinrichting in een professionele organisatie alsmede in het Professioneel 

Statuut. De schoolleiding zal dit beleid voor de duur van dit schoolplan jaarlijks evalueren in 

samenwerking met de PMR.

Professionalisering
Opleiden in de school is een belangrijke taak. Thorbecke maakt in dit kader deel uit van het 

netwerk Samen Opleiden Zwolle. De school biedt mogelijkheden aan docenten in opleiding om 

hier stage te lopen. Leerwerkbegeleiders en door VELON gecertificeerde schoolopleiders begelei-

den hen. Ook beginnende docenten kunnen rekenen op een goede begeleiding door eveneens 

gecertificeerde docentcoaches. Uitgangspunt hierbij is dat er een strikte scheiding bestaat tussen 

begeleiden en beoordelen. Dat laatste vindt plaats door de schoolleiding door middel van les- 

bezoeken en gesprekken. De beoordelingsprocedure, alsmede de beoordelingscriteria zijn helder 

beschreven in het Begeleidingsboekje nieuwe docenten. Hierin is ook een kijkwijzer opgenomen 

voor lesbezoeken en de procedure beoordeling en aanstellingsbeoordeling. Dat geldt ook voor het 

begeleidingstraject voor beginnende docenten.

De school stelt alle medewerkers jaarlijks in de gelegenheid nascholing te volgen. Deze scholing 

vindt plaats naar behoefte. De schoolleiding, de kernteams, de vakgroepen en/of de individuele 

medewerker definiëren deze behoefte. De schoolleiding inventariseert jaarlijks deze behoefte en 

oordeelt of de behoefte kan worden gehonoreerd. De werkwijze is te vinden in het scholingsplan.  

Medewerkers van OOZ hebben een bestuursaanstelling en zij worden afhankelijk van waar zij 

gaan werken, aangesteld overeenkomstig de CAO PO of VO. Het proces van werving en selectie is 

er op gericht de juiste medewerker voor de school te selecteren. Scholen worden hierbij onder-

steund door de adviseurs van de afdeling HR.

Werkinrichting
Als mens is iedereen gelijkwaardig, maar tussen professionals bestaan er grote verschillen. In 

onze school erkennen we deze verschillen en werken we vanuit erkende ongelijkheid. Van belang 

is dat het heel gewoon is dat mensen elkaar aanspreken op wat ze kunnen en dat ze openlijk met 

elkaar bespreken wat ze niet kunnen. In een professionele organisatie gaat iedereen op zoek naar 

de kwaliteiten van zichzelf en de ander en weten we die kwaliteiten van elkaar te benutten. 

Kwaliteit doet ertoe. 

Het accent van de werkinrichting ligt niet op het beheersmatig aspect, maar het beleid geeft 

ruimte aan autonomie en professionaliteit van de medewerkers. De uitgangspunten zijn:

• Medewerkers van Thorbecke zijn professionals; 

• Professionals maken eigen keuzes en zijn verantwoordelijk voor hun functioneren;

•  Professionals leggen verantwoording af over hun keuzes aan collega’s, direct leidinggevende 

en hun omgeving.

Medewerkers
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Gedurende de planperiode vinden er in ieder geval 4 gesprekken plaats: een ambitiegesprek, twee 

reflectiegesprekken en een waarderend gesprek. Het ambitiegesprek bestaat uit een onderwijs-

kundig deel waarin het schoolplan centraal staat alsmede de onderwijskundige ambities, de 

kwaliteit van het onderwijs, verwachtingen en opbrengsten. Het persoonlijk deel handelt over 

eigenaarschap, persoonlijke/teamambities, professionalisering en de rol van de medewerker in 

de school. In de beide reflectiegesprekken vindt een terugblik plaats op zowel het onderwijs- 

kundige deel als de ingezette ambities en wordt er geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In het 

waarderend gesprek vindt een terugblik plaats op de planperiode waarbij gebruik gemaakt kan 

worden van een op te halen 360 graden feedback.

Een verdere uitwerking van deze werkwijze staat in “Kaders ambitiegesprekken” van OOZ.

In de begroting neemt de schoolleiding voor nascholing 10% van de loonsom op overeenkomstig 

de CAO. Dat wil niet zeggen dat elke docent ook 10% van zijn werktijd aan nascholing dient te 

besteden, omdat onze werkinrichting ervan uitgaat, dat medewerkers eigenaar zijn van hun te 

verrichten taken en zich dienen te verantwoorden over de kwaliteit van hun werk en niet over de 

daarvoor ingezette tijd. Nascholing is in die zin gepersonaliseerd. Een uitwerking ervan staat in de 

notitie “Gedifferentieerde werkinrichting in een professionele organisatie”. 

Gesprekkencyclus 
Voor de duur van deze planperiode ontwikkelt de school zich inzake de gesprekkencyclus van een 

individueel scenario naar een teamscenario. De basis van het individuele scenario is dat mede-

werker en leidinggevende continu in open dialoog zijn over wat de medewerker nodig heeft om 

zich te ontwikkelen en te blijven werken aan de schoolambities. Afhankelijk van de situatie is het 

gesprek min of meer gericht op ambitie, reflectie of waardering. In onderling overleg maken  

medewerker en leidinggevende afspraken over de frequentie van gesprekken en de inzet van 

hulpmiddelen. 

In het teamscenario bespreken leidinggevende en team met elkaar hoe ze gaan werken aan het 

realiseren van de schoolambities. Het team en de leidinggevende spreken met elkaar af wat nodig 

is om de juiste dingen te doen, afspraken te borgen en de ontwikkelingen met elkaar te volgen. Het 

proces van dialoog over ambitie, reflectie en waardering vindt in teamverband plaats.
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Onze school is onderdeel van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio (OOZ).  

De schoolleiding van de school legt verantwoording af aan het College Van Bestuur van OOZ. 

Daarbij betrekt de schoolleiding gegevens uit de eigen kwaliteitszorg van de school, waaronder 

de leeropbrengsten, maar ook de mening van ouders en leerlingen over de school. OOZ hanteert 

daarbij een werkwijze die de balans houdt tussen richting en ruimte geven enerzijds en  

rekenschap vragen anderzijds. Zo stimuleren we een open cultuur.

Het bevoegd gezag van OOZ berust bij het College Van Bestuur dat sinds april 2018 wordt 

gevormd door dhr. C.J. Elsinga (voorzitter) en dhr. A. de Wit (lid). Het College Van Bestuur legt op 

zijn beurt ook verantwoording af. Intern doet hij dat aan de Raad Van Toezicht en aan de gemeen-

schappelijke medezeggenschapsraden, extern aan onder meer de Rijksoverheid, de gemeenten 

en de belangrijkste maatschappelijke partners. Het jaarverslag is daarbij het belangrijkste 

instrument. Het College Van Bestuur houdt zich aan de code Goed Bestuur.

G0vernance
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Naast de reguliere bekostigingsstromen vanuit de Rijksoverheid is een tweede belangrijke 

geldstroom de budgetten voor Passend Onderwijs. Deze middelen worden rechtstreeks aan de 

scholen toe bedeeld. Deze interne verdeling volgt zoveel mogelijk de landelijke richtlijnen zodat 

het geld ook daadwerkelijk de betreffende (zorg)leerling volgt. Jaarlijks vindt een inhoudelijke 

verantwoording van de besteding van deze middelen plaats aan de diverse samenwerkings- 

verbanden waar OOZ geld van ontvangt. In de halfjaarlijkse gesprekken die de directeur voert met 

het College Van Bestuur wordt verantwoording afgelegd over de resultaten van deze keuzes.  

Onderdeel van dit gesprek vormt altijd de onderwijskundige resultaten die worden nagestreefd 

waarbij de inzet van de financiën een middel is om het onderwijskundige doel te behalen. Een 

doelmatige besteding van middelen wordt hierbij nagestreefd.

Klachten
Het kan voorkomen dat ouders, leerlingen of personeelsleden niet tevreden zijn over de gang van 

zaken op school. Veelal kunnen klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in goed 

overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Daarvoor zijn de schoolleiding van de school, de 

contactpersonen op school en de externe vertrouwenscontactpersonen altijd bereid tot nader 

overleg. Klachten die op school niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kunnen 

schriftelijk worden voorgelegd aan het College Van Bestuur, de (onafhankelijke) klachten- of 

bezwarencommissies van OOZ, of de Landelijke Klachtencommissie, waar OOZ bij is aangesloten. 

De klachtenprocedures, klokkenluidersregeling en de adressen van de externe vertrouwens- 

personen zijn te raadplegen op ooz.nl/verantwoording.

Evenredige vertegenwoordiging
In de wet op het primair- en voortgezet onderwijs is vastgelegd dat het bevoegd gezag een 

document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding vaststelt, als 

er sprake is van ondervertegenwoordiging van vrouwen in de directie. Voor OOZ geldt dat hiervan 

geen sprake is, zodat er geen verplichting is een dergelijk document op te stellen. 

Medezeggenschap
De school kent een actieve (P)MR, leerlingenraad en ouderraad. Thorbecke maakt ook deel uit van  

de GMR. De school kent tevens een actieve leerlingenvereniging (Onioth). Voor wat de (P)MR 

betreft kent de medezeggenschap een inrichting in deelraden voor leerlingen, ouders en mede-

werkers op locatieniveau. Doel hiervan is medezeggenschap zoveel mogelijk in te ruilen voor 

zeggenschap en gesprekken over ontwikkelingen in de school aan de voorkant te voeren met 

inachtneming van de Wet Medezeggenschap op Scholen. 

Financiën 
Het financiële kader waarbinnen de school werkt, komt in grote mate voort uit het beleid dat 

door OOZ wordt gevoerd. In de planning & control cyclus wordt jaarlijks een kaderbrief opgesteld 

op basis waarvan financiële keuzes in de begroting worden uitgewerkt. Een vast kader betreft de 

verplichting om in een vijfjaren perspectief een begroting met als resultaat van € nihil in te 

brengen om voor de stichting als geheel de continuïteit te kunnen waarborgen. 
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•  De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen doordat op enig moment sponsor-

middelen wegvallen. Het uitvoeren van de aan de school wettelijk opgedragen activiteiten mag 

niet afhankelijk worden van sponsormiddelen. In dit verband wordt opgemerkt dat de overheid 

zorgt voor de reguliere bekostiging van de scholen, waarmee scholen in staat worden gesteld 

te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

•  Van de medewerkers, de leerlingen en/of ouders mag geen tegenprestatie worden verwacht.

Bovengenoemde punten vinden hun basis in het convenant sponsoring, dat de staatssecretaris 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, 

personeel, ouders en leerlingen en een aantal andere organisaties hebben ondertekend. Formeel 

is de looptijd van dit convenant per 1-1-2019 geëindigd en wordt op basis van een uitgebreide 

evaluatie een nieuw convenant opgesteld. Totdat een nieuw convenant is opgesteld, baseren wij 

ons op bovenstaande voorwaarden.

Sponsoring
De school aanvaardt in eerste aanleg geen materiële bijdragen vanuit sponsoring tenzij dit een 

educatief doel dient. Mocht zich dit toch voordoen dan hanteert de school de volgende code.

•  Sponsoring in het onderwijs moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige 

taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke 

of lichamelijke gesteldheid en ontwikkeling van leerlingen. Partijen zullen bevorderen dat 

scholen en bedrijven bij het afsluiten van sponsorovereenkomsten een gezonde leefstijl van 

kinderen mogelijk, gemakkelijk en aantrekkelijk maken. Het bevorderen van gezond gedrag is 

immers een van de kerndoelen van het onderwijs. Sponsoring moet in overeenstemming zijn 

met de goede smaak en het fatsoen. Zo mag sponsoring niet appelleren aan gevoelens van 

angst of bijgelovigheid of misleidend zijn. De sponsor mag geen voordeel trekken uit onkunde 

of goedgelovigheid van leerlingen.

•  Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 

onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.

•  Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onder-

wijsaanbod en de door de school en het schoolbestuur aan het onderwijs gestelde kwalitatieve 

eisen. Zo mag in lesmaterialen en leermiddelen geen (impliciete) reclame voorkomen en mag 

daarin geen sprake zijn van onvolledige of subjectieve informatie. Indien er op een andere 

wijze in schoolverband reclame wordt gemaakt, mag dit de leerlingen niet stimuleren tot een 

ongezonde leefstijl of gevaarlijke activiteiten.
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Onderliggende documenten

1. Verder met leren, OOZ

2. Kernteamplannen van de kernteams 1/2HA, 1/2MH, 3/4M,  3/4/5H en 3/4/5/6A.

3.  Vakwerkplannen van de vakken: Nederlands, Engels, Duits, Frans, geschiedenis,  

aardrijkskunde economie, wiskunde, rekenen, natuurkunde, scheikunde, biologie,  

bètalessen, lo, sport, lo2, bsm, bevo/tekenen, filosofie, wetenschap, Technasium,  

Techniek, Moderne Media, Muziek&Theater, Fast Lane English.

4. Handboek leren studeren

5. Think op school, maatwerk in preventie

6. Schoolondersteuningsprofiel

7. Lessentabel

8. Gedifferentieerde werkinrichting in een professionele organisatie

9. Professioneel statuut

10. OSZ visiedocument (Opleiden in de school Zwolle)

11. Begeleidingsboekje nieuwe docenten

12. Scholingsplan 

13. Kaders ambitiegesprekken OOZ

14. Veiligheidsplan OOZ

15. Medezeggenschapsreglement
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Thorbecke Scholengemeenschap 

locatie mavo - havo - atheneum 

Dr. Van Heesweg 1

8025 AB ZWOLLE

(038) 456 45 60

info-tsg@ooz.nl

www.thorbecke-zwolle.nl

De TSG is een onderdeel van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

Postbus 55

8000 AB ZWOLLE

(038) 455 59 40

secretariaat@openbaaronderwijszwolle.nl

www.openbaaronderwijszwolle.nl

Samenwerkingsverband Regio IJssel-Vecht SWV VO 23.05  

Ossenkamp 8 

8024 AE  ZWOLLE

Tel (088)  850 76 37

secretariaat@swvvoijsselvecht.nl

Colofon

Redactie 

Schoolleiding, met dank aan alle medewerkers, 

leerlingen, ouders & verzorgers

Ontwerp en fotografie 

Arnout van der Heijden  •  www.lijnontwerp.nl

Tekst 

Djim van Zalk i.s.m. schoolleiding  •  www.veurinc.nl  

Drukwerk

Drukkerij Libertas Pascal, Utrecht 

FSC- en ISO 14001 gecertificeerd en past duurzame

productiemethoden toe 


