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Voorwoord 
 
Brede vorming in een krachtige regionale school.  

Dat is de hoofdambitie waar we de komende jaren samen aan gaan werken.  

 

In dit Schoolplan staan de hoofdlijnen van het onderwijs- en personeelsbeleid voor de jaren 2019-2023. Dit werken 

we verder uit in locatie- en stafplannen. Samen helpen deze plannen ons bij het waarmaken van onze ambities en 

het afleggen van de benodigde verantwoording. 

 

Intern gebruiken we het Schoolplan als planningsdocument voor schoolontwikkeling en als kwaliteitsdocument voor 

beleidskeuzes, waarbij we ook aangeven hoe we die kwaliteit monitoren. Extern leggen we met dit document 

verantwoording af richting overheid en aan belanghebbenden in de omgeving. 

 

Aan de basis van dit plan staan interviews met directie en stafhoofden/portefeuillehouders. Na bespreking in de 

kernteams zijn we gaan doorontwikkelen en verfijnen, waarbij we verschillende medewerkers, ouders en de 

maatschappelijke raad hebben betrokken. In november 2018 is de eerste conceptversie ter informatie en 

beoordeling voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. Op 17 januari 2019 is de 

definitieve versie goedgekeurd door de Raad van Toezicht en vastgesteld door het bestuur. Op 6 februari 2019 

heeft de MR instemming verleend. 

 

We willen met dit nieuwe schoolplan de beweging die het ambitieuze plan van 2015- 2019 op gang heeft gebracht, 

voorzetten, verdiepen en actualiseren.  

 

 

Stevensbeek, februari 2019  

 

Berita Cornelissen 

rector / algemeen directeur 
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Missie, visie en ambitie  
 
 

Waar wij voor staan  

Metameer is een krachtige regionale leergemeenschap voor voortgezet onderwijs waar leerlingen èn medewerkers 

bouwen aan wie ze in wezen zijn . Het stimuleren van brede ontwikkeling staat centraal. Hierbij is het bewust 

inzetten van talenten essentieel. Zo willen we een betekenisvolle en duurzame bijdrage leveren aan de wereld om 

ons heen. Vanuit onze kernwaarden aandacht, kwaliteit en innovatie realiseren we een grote variatie aan 

opleidingen in een passende leeromgeving. 

 

 

Waar wij voor gaan 

Metameer gaat voor brede vorming in een krachtige regionale school, zodat leerlingen: 

•  zich bewust zijn van hun persoonlijke kwaliteiten en interesses, om zo - individueel en samen - sturing te 

 kunnen geven aan hun eigen ontwikkeling; 

•  de mogelijkheid krijgen om nu en in de toekomst een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij;  

•  op een passend niveau een diploma halen en een goede vervolgkeuze maken. 

 

 

Individuele én gemeenschappelijke leertrajecten 

Het ene moment beantwoorden onze leertrajecten aan de eigen, authentieke talenten en leerbehoefte van de 

leerlingen; het andere moment komen ze tot stand in de dynamiek van de groep. Zo leren we van en met elkaar. 

Docenten en onderwijsassistenten zijn in voldoende mate pedagogisch en didactisch toegerust om deze processen 

te sturen en te begeleiden. Dit vraagt om een open leerhouding van iedereen, een flexibel onderwijsaanbod en een 

flexibele onderwijsorganisatie.  

 

 

Metameer staat midden in de samenleving  

Effectief burgerschap ontstaat in de wisselwerking met die samenleving. Daarom gaan we onze partnerschappen 

met organisaties in onze regio intensiveren. Zo maken we - in het binnen- én buitenschools leren - loopbaanleren 

concreet. Maar, de wereld is groter dan onze directe omgeving. Daarom kijkt Metameer over landsgrenzen heen; 

onze school denkt en handelt internationaal. Dat uit zich in ons tweetalig onderwijs, maar ook in de uitwisselingen 

met leerlingen van scholen in andere Europese landen.  

 

 

Onze ambities voor de komende jaren  

Om onze hoofdambitie ‘brede vorming in een krachtige regionale school’ te realiseren, richten we ons de komende 

jaren op drie speerpunten: 

•  het stimuleren van zelfverantwoordelijk leren 

•  het verstevigen van onze lerende organisatie 

•  het intensiveren van partnerschappen.  

De bestuursoverdracht naar Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) draagt hieraan bij. 

 

 

Leeswijzer  

Meer uitleg over onze ambities vind je in de verschillende hoofdstukken van dit Schoolplan. 

• Zelfverantwoordelijk leren stimuleren 

• Lerende organisatie verstevigen 

• Partnerschappen intensiveren 

De hiermee verbonden doelstellingen concretiseren we in de locatie- en stafplannen.   
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Wat is Metameer 
 

Onze identiteit 

Metameer is een school die zich in de afgelopen decennia vanuit een rooms-katholieke traditie heeft ontwikkeld tot 

een school waar christelijke normen en waarden de basis vormen voor de omgang met elkaar en onze omgeving. 

Leerlingen en medewerkers van elke gezindte zijn bij ons welkom. We hebben respect voor ieders 

levensbeschouwelijke opvatting en laten onze leerlingen kennis maken met diverse vormen van 

levensbeschouwing. Zo leren ze verschillen in zienswijzen op de juiste waarde in te schatten en ruimte voor elkaar 

te creëren.  

We zijn een onderdeel van een samenleving die in allerlei opzichten divers is. De opdracht aan ons is om deze 

diversiteit te erkennen en in het onderwijs hiervoor gerichte aandacht te hebben: in de brede vorming en ten 

aanzien van het personeelsbeleid, maar ook door aandacht te hebben voor de manier waarop we met elkaar 

omgaan.  

 

 

 

 

Gelijke kansen 

Metameer streeft ernaar leerlingen alle kansen te bieden om nu en in de toekomst volwaardig deel te kunnen 

nemen aan de samenleving. Alle leerlingen krijgen ongeacht hun afkomst of achtergrond, gelijke kansen op 

onderwijs. Optimale talentontwikkeling en toegang tot vervolgopleidingen zijn hierbij zeer belangrijke ijkpunten. 

 

 

Schoolklimaat en veiligheid 

Ruimte creëren voor elkaar betekent ook dat we veel aandacht hebben voor sociale veiligheid. Laagdrempeligheid, 

gastvrijheid en gezag, openheid, vertrouwen en loyaliteit zijn belangrijk voor hoe wij met elkaar omgaan en werken. 

Voor ons is elk lid van de schoolgemeenschap even waardevol. We kennen en erkennen iedereen in onze leer- en 

ontwikkelprocessen. 

 

Metameer is een veilige school, in ‘real-life’ én in de digitale omgeving. We zijn tolerant en tonen respect voor 

elkaar en elkaars verschillen. Wij sluiten niemand uit. Alleen zo kunnen we ruimte bieden voor autonome groei en 

ontwikkeling naar eigenheid. Door verschillen te benutten, leggen we leerzame en rijke verbindingen tussen de 

mensen op Metameer. Elke leerling en medewerker is aanspreekbaar op zijn bijdrage aan een veilige leer-, werk- 

en leefsfeer binnen onze school. En: we tonen respect voor onze inventaris, leermiddelen en gebouwen.  

 

Deze uitgangspunten zijn nader uitgewerkt in het plan Sociale veiligheid dat we in het schooljaar 2017-2018 

hebben vastgesteld. 
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Organisatie  

Metameer is een school voor voortgezet onderwijs (vo) in Stevensbeek en Boxmeer. De school kent een breed 

onderwijsaanbod, waarbij we continu het onderwijs proberen te vernieuwen en af te stemmen op de behoeften van 

de leerlingen.  

In het schooljaar 2018-2019 telt Metameer 2.066 leerlingen.  

 

Metameer is gehuisvest op twee locaties: 

Stevensbeek (1.046 leerlingen):  

 

• vmbo, havo, vwo en tweetalig havo en vwo 

• Eerste Opvang Anderstaligen / Internationale Schakelklas 

• vmbo profielen Producten, Installatie & Energie (PIE), Zorg & 

Welzijn (Z&W), en Dienstverlening & Producten (D&P) voor basis, 

kader en gemengd-theoretisch 

 

 

 

Boxmeer, jenaplan (1.020 leerlingen): 

 

• jenaplanonderwijs in vmbo, havo, vwo en tweetalig havo/vwo en 

vmbo 

• havo en vwo onderbouw  

• vmbo profiel D&P voor basis, kader en gemengd-theoretisch  

• een deel van het onderwijs wordt verzorgd bij Stork Marel en in 

cultureel centrum ‘De Weijer’ 

 

 

 

Iedere locatie staat onder leiding van een locatiedirecteur. Teamleiders zijn verantwoordelijk voor de aansturing 

van medewerkers en vakgroepen/functionele werkgroepen, en - samen met de coördinatoren - voor de dagelijkse 

gang van zaken. 

De bedrijfsvoering en ondersteuning van het primaire proces gebeurt door de stafafdelingen personeel & 

organisatie, leerlingenadministratie, financiële administratie, facilitaire dienst, pr & communicatie, kwaliteitszorg en 

ICT.  

We zetten de komende jaren in op duurzaamheid en laten ons leiden door de energienorm van 2010. Bij 

huisvestingsplannen kijken we naar duurzame maatregelen met het oog op het klimaat. 

 

Een organogram en kwantitatieve gegevens staan in de bijlage.  

 

 

Bestuur  

In de loop van het schooljaar 2017-2018 hebben we besloten om per 1 augustus 2019 deel uit te maken van de 

Noord-Brabantse scholenkoepel Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Als gevolg van een daling in de geboortecijfers 

krijgen we de komende jaren te maken met een flinke afname in het totaal aantal leerlingen. Deze afname loopt 

tussen 2016 en 2028 op tot 30 procent. De krimp raakt alle locaties en kan invloed hebben op de haalbaarheid van 

het brede onderwijsaanbod. Daarom is samenwerking met de overige scholen in het Land van Cuijk een 

belangrijke voorwaarde om de kwaliteit van het onderwijs in de regio voor te toekomst te waarborgen. 

Als lid van OMO verandert de bestuurlijke context van onze school. De huidige directeur-bestuurder gaat 

functioneren als rector van de school. De Raad van Toezicht zal een adviserende rol krijgen. Na de voorgenomen 

overdracht vormt de rector vanaf 1 augustus 2019 samen met de directeur bedrijfsvoering en de locatiedirecteuren 

de directie van Metameer. 
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Beleid en medezeggenschap 

We voeden ons strategisch beleid vanuit de locaties. De directie geeft vorm en stelt vast, volgens de beleidskaders 

van OMO. Medezeggenschap vindt plaats op schoolniveau: personeel, leerlingen en ouders zijn vertegenwoordigd 

in de MR en overleggen onder andere met de schoolleiding. Daarnaast functioneert binnen OMO een 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die de gesprekspartner is van het bestuur in Tilburg. Leden 

van deze GMR worden gekozen vanuit personeel, leerlingen en ouders. Voor leerlingen is er een eigen platform 

om met het bestuur te spreken en overleggen: de OMO-Leerlingen Federatie.  

Op de locaties zijn zeer betrokken oudercontactgroepen actief. De locatiedirecteur is hun gesprekspartner.  

De leerlingenraden functioneren – al dan niet onder begeleiding – ook op locatieniveau. Ze versterken de 

maatschappelijke participatie, die een onderdeel is van burgerschapsvorming.  

Ook kent de school een raad van advies die zorgt voor de maatschappelijke verankering van de school in de 

omgeving.  
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Zelfverantwoordelijk leren stimuleren 
 

 
 

Onze visie op onderwijs en begeleiding 

De maatschappij verandert in een steeds sneller tempo. Dit vraagt van toekomstige deelnemers aan die 

maatschappij dat zij naast de meer traditionele (basis)kennis en vaardigheden over zelfregulerende vaardigheden 

beschikken, opdat ze hun inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de maatschappij. 

De invulling van ons onderwijs speelt in op de gemeenschappelijke behoeften van leerlingen. Tegelijkertijd vraagt 

de samenleving steeds meer om onderwijs dat aansluit bij individuele behoeften en talenten van de kinderen.  

 

Om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften is een verschuiving nodig van de focus op onderwijzen 

naar de focus op leren en parallel daaraan een verschuiving van het begeleiden op leertaken naar denken in en 

handelen vanuit (leer)doelen. Het streven is leerlingen te leren om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen 

leerproces. Om dit streven te realiseren, richten we ons op vier doelen die onderling nauw samenhangen. 

Daarnaast is er een aantal ondersteunende processen die indirect bijdragen aan de ontwikkeling van het 

zelfverantwoordelijk leren. 

 

 
Leerdoelgericht leren werken 

Onderlinge verschillen mogen er zijn en vragen om een pedagogisch-didactische benadering die recht doet aan 

het individu én aan de groep. Leerlingen ontwikkelen bij ons samen met anderen een zelfverantwoordelijke 

houding. Hierbij staat het leren stellen en realiseren van doelen centraal. Dit leerdoelgericht werken betekent dat 

onze docenten en onderwijsassistenten leerlingen begeleiden bij het maken van keuzes om de gestelde leerdoelen 

te behalen. Het aanbieden van keuzemogelijkheden is hiervoor noodzakelijk We willen toegroeien naar een 

professionele, leergemeenschap waarin scholing en ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. 

 

 
Docenten zijn didactisch coach 

De rol van de docent verandert: de docent is vakinhoudelijk en didactisch-coachend actief en volgt de 

ontwikkelingen van leerlingen op de voet, ondersteund door onderwijsassistenten. Hij stimuleert de aanwezige 

betrokkenheid, creativiteit, ondernemingszin, nieuwsgierigheid en het zelfverantwoordelijk leren. Door het stellen 

van denkstimulerende vragen vergroot hij bij leerlingen het inzicht in het eigen handelen en de te ondernemen 

vervolgstappen. 

 

 

Toetsinstrumenten dragen bij 

De verschuiving van de focus naar het denken en handelen vanuit leerdoelen vraagt om een herijking van het 

toetsbeleid en de toetspraktijk. Zelfverantwoordelijk leren vraagt om een manier van toetsen die leerlingen inzicht 
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geeft in waar ze staan ten opzichte van de leerdoelen. Toetsinstrumenten moeten het leren van de leerlingen 

zichtbaar maken en handvatten opleveren over de te nemen vervolgstappen in het leren. 

 

 

Werken aan brede ontwikkeling 

Ons onderwijs leidt tot brede vorming en komt tot stand in samenwerking met mensen binnen en buiten school. Wij 

geloven in ‘Leren-leren’ in combinatie met het aanbrengen van brede basiskennis en vaardigheden. Zo blijven 

leerlingen in staat om hun talenten te benutten en ontwikkelen. Met internationale oriëntatie dragen we bij aan het 

(wereld)burgerschap van onze leerlingen. Denk aan ons tweetalig onderwijs, het ontwikkelen van een 

internationaal portfolio en internationalisering (uitwisseling van leerlingen). 

 

We stimuleren de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen door ze in een veilige setting hun palet aan 

sociale vaardigheden te laten uitbreiden: reflecteren op eigen gedrag, voor zichzelf opkomen, zelfvertrouwen 

ontwikkelen, zelf betrouwbaar zijn en anderen vertrouwen, eigen keuzes maken, complimenten geven en kunnen 

ontvangen, relaties aangaan en onderhouden.  

Docenten, onderwijsassistenten en conciërges ervaren een toename in overschrijdend gedrag van leerlingen. We 

zetten in op het analyseren daarvan en wat er nodig is om dit gedrag positief te veranderen. We willen dit oplossen 

binnen het onderwijs en benutten als leersituatie. 

 

 

 

Processen digitaal optimaliseren 

We optimaliseren onze primaire en secundaire processen met de benodigde informatie- en 

communicatietechnologie en spelen hierbij in op: 

• de transitie naar digitale onderwijsvormen en methodes die het zelfverantwoordelijk en samenwerkend leren 

ondersteunen, en die het mogelijk maken om formatief te toetsen en te differentiëren op leerniveau, -voorkeur en -

tempo 

• de versterking van de digitale geletterdheid van leerlingen en de impact hiervan 

 

We zullen docenten en onderwijsassistenten gericht trainen om de ICT-mogelijkheden effectief te gebruiken. Dat 

geldt voor de toepassingen die de methodes, de digiborden en de devices bieden, maar ook voor het toetsen 

(inclusief het omgaan met het lezen van toetsen op de iPad).  
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Vakwerkplannen per locatie 

Vakgroepen/functionele werkgroepen hebben op beide locaties in vakwerkplannen de kerndoelen en de 

eindtermen beschreven, waaraan de leerlingen op hun niveau moeten voldoen. De plannen bevatten ook 

informatie over de doelstellingen van ons onderwijs die de wettelijke eisen overstijgen. Leidend hierbij zijn de 

principes van brede vorming, die we in schooljaar 2019-2020 verder uitwerken in de beleidsnotitie Brede vorming. 

 

 

Invulling plannen 

•  Vakwerkplannen zijn groeidocumenten, omdat dynamisch onderwijs steeds om verbeteringen en aanpassingen 

 vraagt. In de kwaliteitszorg wordt systematisch, frequent geëvalueerd en bijgesteld. 

•  De plannen zijn de uitwerking van onderwijs op maat en dus meer dan een beschrijving van de gebruikte 

 methodes die uitgevers verzorgen. Ze spelen ook in op specifieke kenmerken, talenten en leertrajecten van 

 leerlingen en de aanwezige infrastructuur van de leeromgeving(en). 

•  Ze weerspiegelen de visie van de school op onderwijs langs de lijnen van de kwalificerende doelen, en 

 focussen ook op de brede persoonlijke en burgerschapsvorming. Er is ook aandacht voor vakoverstijgende 

 aspecten.  

•  De plannen hebben aandacht voor differentiatie in tempo, interesse en talent, de veelheid van didactische 

 werkvormen en de uitwerking van de basisondersteuning in het primaire proces. 

•  Er is sprake van een evenwichtige opbouw van het programma in de doorlopende leerlijn. 

•  We geven een beschrijving van het toetsbeleid en de monitoring van de ontwikkeling van leerlingen. 

•  Specifiek: de vakgroepen/functionele werkgroepen Nederlands, Engels en rekenen gebruiken de resultaten van 

 de Cito-toetsen om hun programma’s op het niveau van groepen leerlingen af te stemmen. Daarbij zijn de 

 basis-referentieniveaus leidend, met bewustzijn voor het wegwerken van (taal-)achterstanden. 

•  Er bestaat een duidelijke verbinding met de professionalisering van de docenten en onderwijsassistenten: het 

 vakwerkplan is succesvol als de didactische en pedagogische coaching op orde zijn.  

 

 

Leerlingvolgsysteem 

De mentor en de docent volgen het leerproces van de leerling in een leerlingvolgsysteem. Dit vormt de basis voor 

de volgende stappen die de leerling zet. In driehoekgesprekken met de leerling en zijn ouders/verzorgers 

bespreken we de leerresultaten en de persoonlijke en emotionele ontwikkeling van de leerling. De inbreng van de 

leerling zelf is hierbij leidend. 
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Onderwijstijd 

Leerprocessen vragen om een goede invulling van de onderwijstijd. Het gaat hierbij om de overall-gezamenlijke tijd 

(bijvoorbeeld instructie, colleges), maar ook om het individueel leren, het leren in groepen, in open leercentra, 

buitenschools of via het gedifferentieerd vakkenaanbod. Via het roosterprogramma ‘Zermelo’ houdt de 

schoolleiding zicht op de onderwijstijd. Op basis van het jaarplan (gemeten in schoolweken) plannen we de 

benodigde onderwijstijd in relatie tot de wettelijke eisen. Na een schooljaar evalueren we en stellen we – 

afhankelijk van de gerealiseerde onderwijstijd – bij voor het daaropvolgende schooljaar.  

 

 

Begeleiding en ondersteuning 

Metameer is lid van Stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. De intentie van Metameer (in het 

kader van passend onderwijs) is om alle leerlingen binnen school een plek te geven. Vanuit het nieuwe 

ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband geven we inhoud aan onze begeleiding en ondersteuning. In 

het schoolondersteuningsprofiel staat hoe we dit organiseren en realiseren. 

 

 

Basisondersteuning 

De vakdocent/mentor is verantwoordelijk voor de basisondersteuning. Waar nodig bieden experts – eventueel ook 

externen - extra handvatten. Kunnen we de gewenste ondersteuning niet meer bieden, dan zorgen we voor een 

passende plaats binnen een andere school voor V(S)O.  

 

 

Overleg met ouders 

We overleggen in de begeleiding nadrukkelijk met ouders, die al bij de aanmelding in beeld komen. Als extra 

ondersteuning nodig is, zullen we naast de driehoekgesprekken frequent met ouders overleggen en afstemmen.   

 

 

Budget extra ondersteuning 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 geldt vanuit het samenwerkingsverband een andere financieringswijze voor extra 

ondersteuning. De gangbare ‘ondersteunings-pakketten’ die scholen konden aanvragen, zorgden voor extra 

administratieve last. Ook was er weinig zicht op de criteria waarop de pakketten werden toegewezen. Daarom 

krijgen scholen voortaan– in eerste aanleg op basis van historische gegevens – vanuit het samenwerkingsverband 

de beschikking over een eigen budget om de extra ondersteuning in te richten. De verantwoording voor de 

besteding hiervan volgt achteraf. In de loop van de komende jaren zal het volume van dit budget teruglopen, 

vanwege de demografische ontwikkeling in combinatie met het feit dat het samenwerkingsverband zelf door de 

centrale overheid wordt gekort en daardoor minder kan verdelen. 
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Lerende organisatie verstevigen 
 

 

 

Onze visie op leiderschap en ontwikkeling  

Metameer wil een leergemeenschap zijn, waarin leerlingen én medewerkers bouwen aan wie ze in wezen zijn om 

zinvol te kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Vanuit onze gezamenlijke ambitie van brede vorming 

in een krachtige regionale school stellen medewerkers zich wendbaar op om te blijven leren en in te spelen op de 

ontwikkelingen.in de school en haar omgeving. Dit vraagt om een passende leiderschapsstijl en inrichting van onze 

organisatie, alsook een onderzoekende, opbrengstgerichte houding, waarin zelfreflectie een vanzelfsprekendheid 

is.  

 

 

Onderwijskundig leiderschap ontwikkelen 

We verwachten van onze medewerkers persoonlijk en professioneel leiderschap: iedere medewerker is 

verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkel- en werkproces en wil en kan zich verantwoorden over de kwaliteit van 

zijn werk. We geven voldoende ruimte om eigen werkprocessen samen met collega’s in te richten, binnen de 

kaders van het schoolbeleid.  

 

Om de onderwijskwaliteit te garanderen, is Metameer in 2017 gestart met een traject waarbij we het 

onderwijskundig leiderschap in de school willen versterken, de schoolontwikkeling willen ondersteunen en de 

locaties willen verbinden. We creëren wederzijdse verantwoordelijkheid om betrokkenheid en bevlogenheid te 

borgen en laten groeien. Alle collega’s in de school gaan daarom de komende jaren werken met ‘Strengths Finder’, 

een programma dat iedereen zicht geeft op de eigen unieke talenten en die van anderen. De directie, teamleiders 

en voorzitters van vakgroepen/functionele werkgroepen zijn inmiddels van start gegaan; de rest van de organisatie 

volgt vanaf 2019. 

  

 

Onderzoekende houding stimuleren en zelfreflectie benutten 

We verbinden vanuit onze visie op leren de gewenste schoolontwikkeling met onze eigen ontwikkeling. Een 

onderzoekende houding is hierbij essentieel. Het is belangrijk dat medewerkers zich de vraag stellen of hun 

veronderstellingen over goed onderwijs juist zijn en of hun aanpak voor alle leerlingen werkt. Dit vereist dat zij met 

collega’s reflecteren op hun eigen handelen. Net als bij leerlingen sluiten we aan bij de leervragen van onze 

medewerkers. Hierbij houden we oog voor verschillen in talenten en ontwikkelingsmogelijkheden.  
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Opbrengstgericht werken versterken 

Gesprekken met collega’s worden meer vragend, waardoor iedereen vanuit zijn unieke talenten en potentie handelt 

en bijdraagt. Hierdoor ontstaat een cultuur waarin we betrokkenheid vertalen in daadwerkelijk handelen. Dit uit zich 

onder andere in het didactisch coachen op het verwezenlijken van individuele en gezamenlijke leerdoelen. Naast 

het stellen van doelen sturen we op het met regelmaat analyseren van opbrengsten en andere gegevens om zo 

onderbouwd beslissingen te kunnen nemen over welke vervolgstappen nodig zijn. 

 

 

Wat we verwachten van onze medewerkers 

Als medewerkers kennen we elkaars talenten. We spreken naar elkaar verwachtingen uit, die gekoppeld zijn aan 

de missie en visie van onze school. En maken dit zichtbaar in ons primaire proces. Met behulp van een kijkwijzer 

gaan we het gesprek aan over de invulling van iemands professionele identiteit en ontwikkeling. We hebben dit 

geconcretiseerd in het Medewerkersprofiel, dat deel uitmaakt van het Strategisch personeelsbeleid. 

 

 

Hoogwaardig personeelsbestand 

Met ons personeelsbeleid streven we een hoogwaardig personeelsbestand na. Wettelijke afspraken en de cao-vo 

vormen hiervoor de kaders. Dit houdt onder meer in dat docenten moeten voldoen aan de wettelijke eisen van 

bevoegdheid. Als deze geheel of ten dele ontbreekt, behaalt de betreffende medewerker binnen een bepaalde 

periode alsnog de gewenste bevoegdheid.  

 

 

Personeelsbeleid in het kort 

•  Alle docenten en andere medewerkers ontwikkelen zich dusdanig dat zij een positieve bijdrage leveren aan de 

 schoolontwikkeling. 

•  De demografische ontwikkeling vraagt om een goed zicht op de kwaliteit van het personeelsbestand met 

 bijzondere aandacht voor interne en externe mobiliteit. In voorkomende gevallen voorzien we in aanvullende 

 scholing om een andere bevoegdheid te verkrijgen of we brengen andere taken in beeld. Dit is uitgewerkt in het 

 Flankerend beleid dat tot en met 31 december 2020 de krimp van de school begeleidt.  

•  Onze docenten bekwamen zich in de versterking van hun pedagogisch-didactisch handelen, waarbij zowel het 

 leren in de groep als het zelfverantwoordelijk leren van de leerlingen leidend is. 

•  We betrekken leerlingen actief bij de ontwikkeling van docenten en onderwijsassistenten: zij spelen een rol in de 

 beoordeling en bij sollicitatiegesprekken.  

•  We hebben continu aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Niet alleen voor degenen die in hun loopbaan al 

 ver gevorderd zijn en langer doorwerken, maar ook voor degenen die in andere fases van hun loopbaan zijn. 

 Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die hun werk combineren met opvoeding van hun kinderen. Zowel 

 vrouwen als  mannen.  

•  Deelname in de Opleidingsschool leidt tot verbetering van de kwaliteit van de opleiding, begeleiding en 

 professionalisering van alle docenten en daarmee tot een verbetering van het gehele onderwijs. 

 

 

Schoolleiding als rolmodel 

De schoolleiding is in dit ontwikkelingsproces rolmodel. Dit uit zich in een lerende houding van de schoolleiders. Zij 

formuleren de kaders voor de professionele ruimte en zijn ‘dialogisch’ faciliterend.  

 

 

Eigen verantwoordelijkheid 

Om het effect van ons eigen handelen en het resultaat daarvan kritisch te kunnen beschouwen, hebben we een 

onderzoekende houding nodig. Daarom stimuleren we eigen verantwoordelijkheid en is ons scholingsbeleid gericht 

op ontwikkeling van medewerkers én organisatie. In een cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken 

leggen we allemaal verantwoording af over ons eigen handelen. In dit proces zijn teamleiders de sleutelfiguren.  

 

Docenten vervullen in hun functie een rolmodel voor en richtinggever van het leerproces van de leerling. 
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Open communicatiestijl 

Open communiceren, feedback kunnen geven en ontvangen en zelfreflectie zijn een voorwaarde om de kwaliteit 

van het onderwijs verder te verbeteren en om ons verder te ontwikkelen tot een lerende organisatie. Onze open en 

respectvolle communicatiestijl draagt bij aan een veilig werk- en leer- en leefklimaat. We handelen steeds vanuit de 

‘waarom-vraag’ en koppelen daaraan het ‘hoe’ en ‘wat’. 

 

 

Communiceren met ‘externe wereld’ 

Dit geldt ook voor onze externe communicatie. We werken met ambassadeurs die actief de communicatie 

opzoeken met het primair onderwijs. Zo ontstaat ‘over-en- weer’ zicht op wat leerlingen nodig hebben om zich goed 

te ontwikkelen. In dit verband is het ook belangrijk om te weten of ouders en scholen voldoende op de hoogte zijn 

van de kwaliteit die wij bieden in het vwo, het havo en het vmbo. 

 

 

Hoe we omgaan met privacy  

Privacy in combinatie met communicatie is door nieuwe wet- en regelgeving een issue dat ons allen raakt: hoe 

integreren wij de ‘algemene verordening gegevensbescherming’ op een effectieve wijze in de open 

communicatiestructuur? 
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Partnerschappen intensiveren 
 

 
 

Onze visie op samenwerking met de regio 

Het onderwijs op Metameer bereidt leerlingen voor op hun rol in de toekomstige samenleving. Om dit aspect op 

een hoger plan te brengen is samenwerking met partners uit de regio nodig. Regionale samenwerking is van 

oudsher al een sterk punt van Metameer. In de vorige beleidsperiode heeft dat geleid tot instelling van een 

maatschappelijke raad, waarin vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, gemeentebesturen, culturele 

organisaties en onderwijsinstellingen een paar keer per jaar met de schoolleiding van Metameer van gedachten 

wisselt. We willen deze partnerschappen uitbreiden en verdiepen om zo het onderwijs contextrijk in te vullen. 

 

 

Doorlopende leerlijnen faciliteren 

Metameer maakt onderdeel uit van een samenleving die vraagt om betekenisvol onderwijs, zodat leerlingen na 

voltooiing van hun gehele onderwijstraject een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij: in beroepsmatig 

opzicht en ook als burger. We maken ons daarom sterk voor doorlopende leerlijnen. 

 

Po en mbo 

De relatie tussen het voortgezet en het primair onderwijs is van essentieel belang. In beide ‘typen’ onderwijs zien 

we parallelle ontwikkelingen als het gaat om zelfverantwoordelijk en samenwerkend leren van en tussen leerlingen. 

Dat maakt een effectieve doorstroom en inhoudelijke afstemming tussen po en vo noodzakelijk. Met bijzondere 

aandacht voor de taalontwikkeling. 

De aansluiting en de soepele doorstroming geldt ook voor de ambitie om het technisch onderwijs in de regio te 

versterken: we zoeken actief de samenwerking op met andere scholen voor vo en het mbo (de ROC en de 

vakopleiding techniek in Cuijk). 

 

Hbo en wo 

De samenwerking tussen vo en vervolgonderwijs speelt zich af met collega-scholen op regionaal niveau. Onze 

samenwerking met het Instituut Leraar en School van de HAN en de Radboud Docenten Academie is erop gericht 

om te kunnen voorzien in hoogopgeleide, goed gekwalificeerde docenten. Ook binnen het verband van OMO 

blijven we een opleidingsschool.  
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Loopbaanleren versterken en burgerschap vormgeven 

Het onderwijs bereidt leerlingen voor op hun rol in de toekomstige samenleving. Wil Metameer loopbaanleren en 

burgerschapsvorming op een hoger plan brengen, dan hebben we de huidige samenleving nodig voor de input. We 

gaan steeds meer actief partnerschappen aan met organisaties in de omgeving om het onderwijs contextrijk vorm 

te geven. Daartoe behoort ook nadrukkelijk de relatie met het bedrijfsleven. 

 

 

 

 

Cultuurprofiel en tweetalig onderwijs 

Om kennis te delen en ervaringen te brengen en te halen maakt Metameer deel uit van onderwijskundige 

netwerken. Voorbeelden hiervan zijn: het netwerk ‘cultuurprofielschool’ en het ‘tto-netwerk’.  

 

 

Samenwerking Nijmegen 

Metameer maakt deel uit van Stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o en blijft ook binnen 

OMO deel uitmaken van het bestuur van dit samenwerkingsverband.  

 

 

Maatschappelijke Raad 

Om de band met de samenleving sterk te houden, is o.a. een ‘Maatschappelijke Raad’ actief. Deze bestaat uit 

vertegenwoordigers vanuit de samenleving die een aantal keren per jaar met de schoolleiding van gedachten 

wisselt over de maatschappelijke opdracht die het onderwijs heeft. Het betreft mensen uit het bedrijfsleven, 

gemeentebesturen, culturele organisaties en onderwijsinstellingen. 

 

 

Nieuwe fusiegemeente 

De plannen om gemeenten op te schalen en daarmee de bestuurskracht te vergroten leiden tot gemeentelijke 

herindeling en fusies. Voor Boxmeer en Sint Anthonis (de gemeentes waar we gevestigd zijn) gaat dit 

waarschijnlijk ook gelden. We verwachten dat de schaalgrootte zal leiden tot voldoende slagkracht in de 

samenwerking met de nieuwe fusiegemeente.  
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Kwaliteitszorg 

Onze visie op kwaliteitsdenken 

Kwaliteitszorg is voor ons ‘het aansturen van een continu verbeterproces om zodoende aan de kwaliteitseisen te 

voldoen’. Het gaat hierbij om de vraag hoe de resultaten zich verhouden tot de eigen gestelde ambities, doelen en 

kwaliteitseisen en de extern opgelegde normen en de borging daarvan in beleid, management en processen. 

Kwaliteit is een van onze kernwaardes. Het kwaliteitsdenken zit in ons DNA en daarmee in de genen van alle leden 

van onze leergemeenschap.  

 

 

 

Herziening kwaliteitsbeleidsplan 

In de vorige schoolplanperiode hebben we het systeem voor kwaliteitszorg verbreed en zijn kwaliteitsinstrumenten 

aangepast om breder en systematischer, veelal in meerjarenreeksen, gegevens te kunnen analyseren. Er is ook 

meer samenhang aangebracht tussen de verschillende kwaliteitsinstrumenten. Dit heeft geleid tot een herziening 

van het kwaliteitsbeleidsplan. Door deze stappen heeft de zorg voor kwaliteit zich ontwikkeld van het systematisch 

verzamelen van informatie ter verantwoording van de geleverde kwaliteit, naar het verzamelen van informatie om 

de toekomst van de school te kunnen benoemen. Hierbij zoeken we naar verbindingen met het personeelsbeleid 

en de ontwikkeling van (onderwijskundig en persoonlijk) leiderschap. Metameer hecht immers groot belang aan het 

stimuleren van medewerkers om te reflecteren op hun eigen handelen en zich verder te professionaliseren als 

investering in de onderwijskwaliteit. De brede vorming van de leerlingen wordt een essentieel onderdeel van de 

kwaliteitszorg. De rector bewaakt dat kwaliteit, zoals die is omgeschreven in het schoolplan en de locatieplannen, 

wordt gerealiseerd en stelt vast welke verbetermaatregelen nodig zijn.  

 

 

Partners houden ons scherp 

Horizontale verantwoording, partnerschappen met externe partijen en onderwijsinhoudelijke netwerken houden ons 

scherp en gebruiken we om als organisatie te groeien. Dit alles draagt bij aan het vergroten van het 

kwaliteitsbewustzijn van het personeel en de kwaliteit van ons onderwijs. 

 
 

Concrete acties 

In het Kwaliteitsbeleidsplan hebben we deze ontwikkelingen in tijdgebonden acties vertaald. In een specifieke 

notitie Zicht op ontwikkeling staat uitgewerkt hoe we ervoor zorgdragen dat een leerling zich – samen met anderen 

–optimaal kan ontwikkelen.   
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Middelen en bedrijfsvoering 
 

Financieel gezond 

Metameer heeft een gezonde financiële positie. Met ons financieel beleid willen we onze continuïteit op de langere 

termijn waarborgen, door blijvende beschikbaarheid van voldoende financiële middelen voor onze corebusiness: 

de uitvoering en de ontwikkeling van het onderwijs, de rand voorwaardelijke processen en de huisvesting. De 

ondersteunende diensten beschikken over een lerende houding, met zicht op elkaars talenten en hoe deze worden 

ingezet. Waarbij we ons realiseren dat stafafdelingen en –functionarissen richting het primaire proces een 

dienstverlenend karakter hebben.  

 

 

 

Afspraken sponsoring 

Metameer maakt strikt onderscheid tussen structurele (lumpsum) en niet-structurele baten (incidentele subsidies, 

sponsorgelden, ouderbijdragen en aanvullende middelen voor leerlingenzorg). Reden hiervoor is dat we geen 

structurele verplichtingen willen aangaan met niet-structurele baten. Ons sponsorbeleid is gebaseerd op het 

convenant dat het ministerie van OCW heeft gesloten met veertien organisaties, waaronder de VO-raad. Hierin 

liggen afspraken voor sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs vast. 

 

 

Lasten 

Aan de lastenkant is het formatieplan leidend. Personele lasten maken zo’n 80% uit van de begroting. Materiële 

lasten worden begroot op basis van meerjarenonderhouds- en inventarisplannen: inventaris, onderhoud en 

historische gegevens. Een aantal lasten fluctueert met leerlingenaantallen. 

 

 

Eigen verantwoordelijkheid vakgroepen  

In combinatie met versterking van de eigen verantwoordelijkheid van vakgroepen, zetten we in op het ter 

beschikking stellen van budgetten waarmee we de eigen activiteiten kunnen sturen (onder andere leermiddelen en 

excursies). Vakgroepen wijzen budgethouders aan die dit proces monitoren en namens de vakgroep 

verantwoording afleggen aan de schoolleiding. 
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Efficiënt blijven 

In een organisatie die kleiner wordt, is aandacht voor efficiency urgent. De kwaliteit blijft immers belangrijk voor het 

succes van het onderwijs. In dit verband kijken we onder meer naar de contracten met derden, waarbij de vraag 

leidend is of het, mede gezien de bestuurlijke overdracht naar OMO, verstandig is om diensten te ‘outsourcen’. 

Intern kijken we naar de efficiency van de werkprocessen in de secundaire processen. Hierin nemen we ook de 

gevraagde competenties van medewerkers mee. Om deze efficiency te blijven sturen vinden we tussentijdse 

evaluatie en eventuele bijstelling cruciaal.  

 

 

Demografisch onderzoek 

We doen daarnaast onderzoek naar de demografische effecten op de huisvesting en nemen op basis daarvan 

besluiten over de noodzakelijke voorzieningen. Dit in combinatie met het betrekken van nieuwe inzichten over de 

inzet van nieuwe leerconcepten en -strategieën die om een andere inrichting van gebouwen vragen.  
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Verklarende woorden- en begrippenlijst  
 
CAO-VO   collectieve arbeidsovereenkomst voortgezet onderwijs 
HAN    Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Lumpsum (financiering) vorm van financiering waarbij de overheid bestedingsvrijheid geeft aan scholen. 

Schoolbesturen krijgen een totaalbedrag voor het verzorgen van het onderwijs 
zonder oormerking. 

mbo     middelbaar beroepsonderwijs 
MOP    meerjaren onderhoudsplan 
MR    medezeggenschapsraad 
OCW    ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
OMO    Ons Middelbaar Onderwijs  
    (vereniging die in Noord-Brabant scholen voor vo bestuurt) 
Passend onderwijs iedere leerling krijgt onderwijs op basis van zijn vraag naar ondersteuning en 

talent, bij voorkeur in het reguliere onderwijs 
po    primair onderwijs 
Primaire proces   alle onderwijsactiviteiten waaraan leerlingen deelnemen 
ROC    regionaal opleidingscentrum (mbo) 
RvA    raad van advies 
Secundaire proces  rand voorwaardelijk proces binnen een school  
Social media verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om 

informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze 
tto    tweetalig onderwijs 
vo    voortgezet onderwijs 
VO-raad   werkgeversorganisatie voor het voortgezet onderwijs 



Facilitaire zaken
Stijn de Bruin/Jannie Gerrits

Organogram Metameer schooljaar 2021-2022

Vereniging OMO

Rector
Berita Cornelissen

Directeur 

Stevensbeek
Jaap Folkersma

Directeur

jenaplan Boxmeer
Maartje v/d Kerkhof

Teamleider 1 en 2 

Harm Mulder

Teamleider 3 t/m 5 havo 

Joep Gilissen

Teamleider 3 t/m 4 vmbo

Anita Beurskens

Teamleider 3 t/m 6 vwo

Dorien v/d Zande

.

Teamleider leerjaar 1

Michel Hendriks

Teamleider leerjaar 3

Nico van Bon

Teamleider leerjaar 2

Zeycan Kurt

Medezeggenschapsraad

Teamleider leerjaar 4

Dave Arts

Manager

Bedrijfsvoering
Paul Megens

PR en communicatie
Veronique Slenders

Kwaliteitszorg
Ilse Dirckx

Financiën + administratieve organisatie
Marcel Grube

Ondersteuning PaO
Joyce Janssen

Teamleider tto

Jan Vermunt

Personeel en organisatie
Lieke Boesten



24 
 

Bijlage kwantitatieve gegevens 
 
Personele gegevens per 1 januari 2019 
      Aantal:  FTE: 
Onderwijzend personeel  186 146,09 
Onderwijsondersteunend personeel/  42  31,81 
niet onderwijzend personeel      
Directie (inclusief bestuurder)   5   4,89 
Raad van toezicht   5 
Stagiair(e)s   56 
 
 


