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Inleiding
1.1 Visie
Nt2 Mundium College is een school voor de Eerste
Opvang Anderstaligen (EOA). In gezamenlijkheid
creëren we een veilige leeromgeving, waar
anderstalige leerlingen zo goed mogelijk worden
voorbereid op het reguliere Nederlandse onderwijs.
Hierbij staan de competenties van de individuele
leerling centraal. Wij realiseren persoonlijk leren
door maatwerk en bieden de leerlingen inzichten die
verder reiken dan de lesstof. Wij creëren kansrijke
groei door ontmoeting. De geweldige diversiteit in
nationaliteiten, culturen en leeftijden, maakt dat wij
zoveel maatwerk verwezenlijken.
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1.2 Onze ambitie
Onze ambitie reikt verder dan alleen het geven
van goed onderwijs. In de begeleiding van onze
specifieke doelgroep is vaak meer nodig. Taal en
leesvaardigheid zijn natuurlijk eerste vereisten
om goed te functioneren in de Nederlandse
samenleving, te duiden wie je bent en wat je nodig
hebt, om lekker in je vel te zitten en hulp te vragen.
Sommige leerlingen zijn gestrest na hun vlucht uit
een oorlogsgebied, in onzekerheid over familie die
ze hebben achtergelaten. Niet alle jongeren hebben
veel onderwijs genoten of zijn voldoende sociaal
vaardig. En daarnaast herkennen we natuurlijk de
puberperiode waarin de eigen identiteit van de
leerling nog volop in ontwikkeling is.
Allemaal factoren die van invloed zijn op het
leren van de leerling.
Vaak hebben we op school geen beeld of weinig
voorkennis van een nieuwe leerling, zoals bij de
overdracht van basis- naar voortgezet onderwijs
van Nederlandse kinderen wel het geval is. Voor
alle medewerkers van Nt2 Mundium College is

het dan ook cruciaal om de verbinding te leggen

vooral de kern van onze manier van denken, handelen

met leerlingen, ongeacht hun achtergrond of

en communiceren. Hieruit worden onze doelen en

de ontwikkelfase waarin ze zich bevinden. Deze

opbrengsten voor het jaarbeleidsplan 2022 afgeleid.

verbinding en het vertrouwen dat we bieden, zijn

In dit jaarbeleidsplan zijn ook de interventies van het

nodig om überhaupt tot leren te komen. Dit maakt

Schoolplan NPO opgenomen voor 2022. Deze maken

ons werk bovendien heel bijzonder.

onderdeel uit van onze schoolontwikkeling en onze
ambities.

Belangrijk voor elke collega, is dat je je net als de
leerlingen continu blijft ontwikkelen, zelf de regie
neemt, rekenschap geeft van de voortgang, leert
van en met collega’s, successen viert en deze ook
deelt in intervisie, net als uitdagingen. Wat wil jij
ontvangen en geven?
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Zo zet de medewerker zijn talenten optimaal in,
waar we onze leerlingen ook graag in aanmoedigen.
Als we zien dat ze warmlopen voor fotografie of
koken, dan is het een logische stap workshops
te organiseren waarin ze beter worden in hun
talent en ook in de Nederlandse taal. Het vraagt
flexibiliteit van ons, om onze leerlingen ook voor en
na schooltijd verder te helpen hun taalvaardigheid
en positie te verbeteren. Als team creëren we samen
een veilige school waar leerlingen zich gezien en
gehoord voelen, zodat ze kunnen leren, mogen
vallen om zo te groeien.
Drie speerpunten zien we hiervoor als rode draad:
		

groei in ontmoeting,

		

groei in talenten,

		

groei in leren.

Dat geldt voor onze leerlingen en ook voor iedereen
die hier werkt. Daarom vormen onze ambitie
en deze speerpunten de basis van de volgende
thema’s in ons schoolplan 2021-2025. Ze vormen

2

Onderwijskundig
beleid Het leren van de leerling
2.1 Burgerschap

Voor de zomervakantie 2022 hebben we schoolbreed

Burgerschap is geen apart vak met strak omlijnde

een Taaldorpdag georganiseerd en komen de

kaders, maar iets dat in elke les, in alle leerstof

mondelinge taaltoetsen te vervallen. We evalueren

verwezen zit. Het geeft weer hoe we met elkaar

de implementatie en sturen bij indien nodig. We

samen leren, groeien en leven en welke waarden

zorgen voor de borging in het onderwijsprogramma.

we nastreven. De leerling, de medewerker, iedereen
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voelt zich gezien en gehoord, veilig en geaccepteerd.

2.3 Leesbevordering

Dit hangt nauw samen met ons schoolklimaat

Leesbevordering is een belangrijk onderdeel van het

en hoe we met elkaar omgaan. Onze visie

onderwijscurriculum waarbij het leesplezier voorop

op burgerschap is beschreven in het Schoolplan

staat. Het maakt niet uit wat je leest, maar dat je

2021-2025.

leest. Een werkgroep gaat onderzoeken hoe we
leesplekken / leeshoekjes kunnen inrichten waarbij

De opbrengsten van burgerschapsonderwijs

leerlingen laagdrempelig en ontspannen kunnen

hebben we nog onvoldoende inzichtelijk gemaakt.

lezen. We gaan een bibliotheek inrichten met een

Er wordt een beleid uitgewerkt waarin onze visie

passende collectie. We vormen een leesclub en

op burgerschap wordt geïntegreerd in de huidige

leggen verbinding naar de omgeving. Er wordt door

leerlijnen en ons schoolklimaat. We beschrijven

de werkgroep beleid ontwikkeld waarin ze beschrijft

hierbij wat we willen bereiken, hoe we dit willen

welke processen we gaan inzetten ter bevordering

bereiken en hoe we de opbrengsten monitoren

van het leesplezier en hoe we dit monitoren en

en evalueren.

borgen in ons onderwijs. De onderzoeksfase vindt
plaats in de eerste helft van 2022 en de uitvoering

2.2 Taaldorp

en implementatie in de tweede helft van 2022 en

Wij organiseren een taaldorp dat leerlingen de

begin 2023.

mogelijkheid biedt om in reële situaties en in een
veilige setting te oefenen met taal. We sluiten hierbij

2.4 Leren leren

aan op de belevingswereld van de jongeren. Het

We onderzoeken hoe we ‘leren leren’ kunnen

taaldorp werkt leerlijnoverstijgend, ongeacht het

optimaliseren. Twee leraren nemen deel aan

uitstroomprofiel van de leerling. De leerling krijgt

de leergemeenschap Neurowetenschappen van

formatieve feedbacken het helpt hem het eigen

SOML. Er volgt een plan met vervolgstappen om

leerproces te verbeteren. In het eerste kwartaal

in schooljaar 2022-2023 aan de slag te gaan

2022 start een pilot Taaldorpdag. De bevindingen en

met ‘leren leren’. Een onderdeel hiervan is de

evaluatie van de pilot worden verwerkt in het beleid.

deskundigheidsbevordering wij gaan inzetten om

de expertise van de docenten te laten groeien. Het

maakt voor leerling en ouder/verzorger waar de

taalportfolio en het goede gesprek met de docent

leerling in zijn ontwikkeling staat. In september/

helpt om leerlingen inzichtelijker te maken waar ze

oktober 2022 start de implementatie van het

staan in hun leerproces van taalverwerving.

ontwikkeldocument.

2.5 Groei in talenten
Wij bieden naast het reguliere onderwijsprogramma
workshops en trainingen aan om de talenten van
de leerlingen te ontwikkelen. Wij zoeken hiervoor
7

samenwerking met externe partijen. We dragen zorg
voor de verbinding met de interesses en behoeften
van de leerlingen.
2.6 Huiswerkbegeleiding
Veel leerlingen missen thuis de rust, ruimte,
faciliteiten en ondersteuning om volop te kunnen
leren. Wij bieden leerlingen voor- en na schooltijd
plek en ruimte om te leren. We faciliteren hierbij
ook ondersteuning zodat de leerlingen hulp kunnen
vragen en bijvoorbeeld samen kunnen oefenen.
2.7 Ontwikkeling van de leerling in kaart brengen
De afgelopen jaren hebben we diverse formulieren
ontwikkeld om de ontwikkeling van de leerling zo
goed mogelijk in kaart te brengen. We hebben onder
andere een taalportfolio, taaldossier, rekendossier,
OPP, etc. We gaan kritisch onderzoeken welke
formulieren we behouden en welke keuzes we
maken in het brede aanbod dat we gebruiken.
We gaan dit versmallen.
In samenwerking met Bureau ICE geven we vorm
aan een ontwikkeldocument dat visueel inzichtelijk

!

3

Personeelsbeleid
Investeren in medewerkers
3.1 Professionalisering

aan deze ontwikkelmiddagen is verplicht en de

Onze school blijft in beweging en wij sturen

schoolleiding draagt samen met het team zorg voor

op een brede inzetbaarheid van de leraren.

een opbrengstgericht programma.

We verwachten van elke medewerker een flexibele
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denk- en werkhouding. Elke medewerker legt in zijn

3.2 Teamontwikkeling

jaarlijkse voortgangsgesprek verantwoording af over

Leren en ontwikkelen gedijt optimaal in

zijn professionele ontwikkeling. De professionele

samenwerking met de mensen om je heen. Het

ontwikkeling draagt bij aan de speerpunten van

schoolklimaat, de veiligheid, geven en ontvangen

onze school.

van feedback, openheid en communicatie zijn
allemaal factoren die invloed hebben op onze

Het onderwijzend personeel dat op Nt2 Mundium

manier van samenwerken. We ervaren dat de

College werkt, heeft een onderwijsbevoegdheid

teamontwikkeling en interne communicatie

(eerste of tweedegraads) of is in opleiding voor een

aandacht vergen. Dit zien we ook terug in de

bevoegdheid. De leraren die NT2 lessen verzorgen

resultaten van het MTO in 2021. We onderzoeken

hebben aanvullend de bekwaamheid voor NT2

hoe we dit gaan oppakken en verder ontwikkelen.

onderwijs. Iedere NT2 leraar is geregistreerd in het

Een externe partij begeleidt de schoolleiding in

BVNT2 register. Nog niet elke NT2 leraar heeft de

dit complexe proces. Samen met een denktank

aanvullende bekwaamheid. Vanuit de schoolleiding

bestaande uit collega’s zoeken we naar de juiste

sturen we hierop en bieden we maatwerk voor elke

route om de teamontwikkeling te optimaliseren.

leraar. Er worden individuele afspraken gemaakt,
waarbij het resultaat moet zijn dat de aanvullende

3.3 Verantwoording en rekenschap

bekwaamheid wordt behaald in 2022.

Eigenaarschap is een eerste vereiste bij

Voor de vakdocenten is de scholing ‘Taalverwerving

medewerkers; dat stimuleren we immers ook bij

in je vak’ in samenwerking met ITTA op onze locatie

leerlingen. We verwachten dat de medewerker

georganiseerd.

proactief de regie neemt in zijn rol en ook in
omgang met leerlingen en collega’s. Rekenschap

SOML organiseert ontwikkelmiddagen waarop

geven is hier onlosmakelijk mee verbonden. Om dit

bovenschools of op locatieniveau gewerkt

te stimuleren zal de schoolleiding hierop bewuster

wordt aan onderwijsontwikkeling. Medewerkers

sturen. In een open cultuur geven we feedback op

kunnen hun behoeftes kenbaar maken bij de

elkaars handelen. We streven naar een groei van

schoolleiding en wij streven ernaar om de invulling

alle medewerkers in het geven van feedback en het

van deze middagen zo goed mogelijk bij onze

voeren van een open gesprek.

ontwikkelingen aan te laten sluiten. Deelname
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Kwaliteitszorg
4.1 Rapportage interne doorstroom

4.3 Analyse leeropbrengsten

Gedurende de intakefase of het

Voor de schoolscan NPO hebben we in juni 2021

alfabetiseringstraject wordt het uitstroomperspectief

leeropbrengsten in kaart gebracht. We willen

van de leerling in kaart gebracht. De leerling start in

betrouwbare analyses kunnen maken die ons in

een leerlijn gebaseerd op zijn uitstroomperspectief.

staat stellen om in ons onderwijs steeds betere

Tijdens zijn schoolloopbaan kan het

keuzes te maken. Deze analyses helpen ons om

uitstroomperspectief worden bijgesteld op basis van

samen het goede gesprek te voeren.

de ontwikkeling van de leerling. We ontwikkelen een
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rapportage om de interne doorstroom beter in beeld

4.4 Ontwikkeldocument

te brengen. Nu hebben we zicht op de individuele

In samenwerking met Bureau ICE ontwikkelen we

doorstroom van de leerling, maar we bouwen dit

een ontwikkeldocument zodat de leerling goed

verder uit naar rapportages op groeps-, leerlijn- en

weet waar hij in zijn ontwikkeling staat. Methode-

schoolniveau. De analyses van de rapportages geven

onafhankelijke toetsing is een onderdeel van het

ons meer input over de onderwijskwaliteit en welke

ontwikkeldocument. De focus ligt meer op ‘groei’

onderdelen meer aandacht vergen.

dan ‘de huidige stand’. In de tweede helft van 2022
start de implementatie van het ontwikkeldocument.

4.2 Onderzoek oud-leerlingen
De uitstroom van onze leerlingen is zeer divers
qua type opleiding. De uitstroom is niet regionaal,
maar landelijk. We willen jaarlijks een onderzoek
uitzetten onder oud-leerlingen om meer zicht te
krijgen op hoe de leerlingen de voorbereiding op het
vervolgonderwijs ervaren. Dit biedt ons inzichten op
welke gebieden we ons onderwijsaanbod kunnen
optimaliseren.

5

Bedrijfsvoering
en leeromgeving
5.1 Financiën
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Het is de opdracht van de directie om een financieel

terrein niet in gebruik omdat er fietsenstallingen

gezonde organisatie te zijn en te blijven. De forse

staan. Er is een ontwerp voor de parkeerplaats aan

krimp in 2021 maakt dat onze organisatie complexer

de voorzijde. Het is bekend bij SOML dat de huidige

is geworden. Met minder middelen zullen de

situatie niet voldoet aan de veiligheidsnormen. De

lopende processen moeten worden uitgevoerd.

financiën met de gemeente Roermond zijn niet nog

De maatwerkbekostiging nieuwkomers maakt

rond en het vergt de nodige aandacht van SOML en

dat we zorgvuldig anticiperen op eventuele

Nt2 Mundium College.

ontwikkelingen in het leerlingaantal. Groei en

Als dit is gerealiseerd gaan we aan de achterzijde

daling van het leerlingaantal is inherent aan

van het gebouw het terrein renoveren voor een

Eerste Opvang Anderstaligen.

ontmoetingsplein, waarbij ontmoeten, ontspannen
en bewegen centraal staat.

5.2 Huisvesting
Het schoolgebouw aan de Jagerstraat biedt meer

Het gebouw biedt volop mogelijkheden om buiten

ruimte en mogelijkheden en heeft de leeromgeving

de lokalen de ruimte zo in te richten dat er

van de leerlingen aanzienlijk verbeterd. We hebben

ontmoetings- en leerpleinen ontstaan. Ontmoeting

inmiddels het nieuwe gebouw goed kunnen ervaren

vormt een rode draad in het Schoolplan 2021-2025

en zien mogelijkheden om het gebouw verder te

waarbij we leerlingen de mogelijkheid willen bieden

optimaliseren voor het onderwijsaanbod.

om te leren, te ontspannen, te lezen, te ontmoeten

Zo komt er een nieuwe voorziening in de aula

naast het reguliere onderwijsprogramma. Leerlingen

waarbij de leerlingen zelfgemaakte producten

worden actief betrokken bij de inrichting hiervan.

kunnen kopen In samenwerking met het praktijkvak
horeca zullen leerlingen met de leraar producten

5.3 Veiligheid

gaan maken die ze verkopen in de aula. Er komt

We dragen zorg voor een veilige leer- en

een nieuwe balie met alle benodigde voorzieningen

werkomgeving. Er wordt een nieuw veiligheidsplan

om gezonde voeding te verkopen. Het uitgangspunt

opgesteld dat voldoet aan de wettelijke eisen. Een

is gezonde en betaalbare voeding zodat we de

onderdeel hiervan is het uitzetten van een risico

leerlingen stimuleren om gezond te eten of om

inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Vervolgens zal

überhaupt op school te gaan eten.

er een plan van aanpak worden opgesteld.
Om de leerlingen voldoende voor te bereiden

De hoofdingang van ons schoolgebouw functioneert

op een (noodzakelijke) ontruiming wordt er een

nog niet optimaal als hoofdingang. Dit komt mede

animatiefilm gemaakt. Door het gebruik van een

door de parkeerplaats aan de achterzijde. Daarnaast

video is het voor alle leerlingen inzichtelijk en

is aan de voorzijde een groot gedeelte van het

begrijpelijk ongeacht het taalniveau.
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Slotwoord
Door de relatief snelle bewegingen en veranderingen
in de school doorlopen wij de PDCA-cylcus
(Plan- Do- Check- Act) niet altijd volledig.
Er wordt veel aandacht voor Plan en Do ervaren,
maar te weinig voor Check en Act. Dit is echter wel
noodzakelijk om de gewenste resultaten te bereiken.
Om de schoolontwikkeling te optimaliseren, de
ambities te realiseren en de resultaten te monitoren
zorgen we ervoor dat we hier telkens voldoende
11

aandacht aan besteden.
Het jaarbeleidsplan 2022 geeft de
schoolontwikkeling en beoogde resultaten weer voor
dit jaar. Het is een levend document. We nemen de
ruimte (in onderlinge afstemming met de MR) om
indien noodzakelijk het jaarbeleidsplan bij te stellen.

Jaarbeleidsplan 2022

