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Voorwoord
Beste ouders, verzorgers en andere belangstellenden,

Fijn dat jullie interesse hebben in ons mooie onderwijsconcept. Graag geef ik jullie in deze schoolgids
wat meer informatie over onze missie en visie en hoe wij het onderwijs invulling en vorm geven.
De informatie is niet volledig. Wij kunnen zoveel meer vertellen en laten zien maar daar leent de
schoolgids zich niet voor. Daarvoor is het echt nodig om met ons in gesprek te gaan en een kijkje te
komen nemen. Als voorproefje is het leuk om op onze website www.spoor10-14.nl, het
animatiefilmpje te bekijken en onze flyer in te kijken. Maakt dat jullie nieuwsgierig? Jullie zijn meer
dan welkom om te bellen of mailen en een afspraak te maken!
We kijken er naar uit om jullie te ontmoeten en ons enthousiasme over Spoor 10-14 met jullie te
delen!

Met vriendelijke groet,

Namens het team van Spoor 10-14,
Angelie Ackermans
Projectleider
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Algemeen
Contactgegevens
Spoor 10-14 Onderwijs ’s-Hertogenbosch
Jac. van Looystraat 5
5216 SB ’s-Hertogenbosch
E-mail: info@spoor10-14.nl
Tel: 06-14884196
Wij gaan verhuizen met ingang van schooljaar 2022-2023 naar Aartshertogenlaan 108, 5212 CM
’s-Hertogenbosch. Daar betrekken we een eigen vleugel van de Sancta Maria Mavo.

Bevoegd gezag (stuurgroep)





Mevr. Fleur Cerini, algemeen directeur Bossche Vakschool & Van Maerlant
Mevr. Ankie de Laat, bestuurder ATO-scholenkring
Dhr. Lucien Schoonwater, rector ds. Pierson College
Dhr. Istvan Turi, schoolleider Dieze college

Team Spoor 10-14 Onderwijs ’s-Hertogenbosch






Angelie Ackermans
Stephanie Brouwer
Angenita Kelders
Max Jägers
Femke Korthals

projectleider
leercoach
leercoach
leercoach
leercoach

leercoaches@spoor10-14.nl
leercoaches@spoor10-14.nl
leercoaches@spoor10-14.nl
leercoaches@spoor10-14.nl
leercoaches@spoor10-14.nl

Angelie Ackermans Stephanie Brouwer Angenita Kelders

Max Jägers

Femke Korthals
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Schooltijden
De schooltijden zijn als volgt:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 – 14.30 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 – 12.30 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 – 14.30 uur

Met ingang van schooljaar 2022-2023 gaan we over naar het vijf-gelijke-dagen-model. Dit houdt in
dat de schooltijden op alle dagen 08.30 – 14.30 uur worden.

Aanmeldingsprocedure
Iedere drie weken organiseren we een online algemeen informatie-uur. Ouders die geïnteresseerd
zijn in ons onderwijsconcept, kunnen zich hiervoor aanmelden. De data en tijden staan op onze
website vermeld.
Als ouders samen met ons willen onderzoeken of wij aan de ondersteuningsbehoefte van hun kind
kunnen voldoen en Spoor 10-14 bij hun kind past, plannen we een uitgebreid persoonlijk gesprek in.
Vooraf vragen we ouders een vragenlijst in te vullen. De volgende stap is het inwinnen van
inlichtingen bij de basisschool. Hiervoor vragen we toestemming aan de ouders. We vinden het
belangrijk een zo compleet mogelijk beeld van de leerling te krijgen zodat we een goede inschatting
kunnen maken van wat we voor de leerling kunnen betekenen. De laatste, belangrijke, stap in het
proces is dat de leerling een of meerdere keren mee mag komen draaien. Als alle seinen op groen
staan, gaan we over tot inschrijving en vragen we ouders het aanmeldingsformulier in te vullen en
schrijven we de leerling in ons leerlingvolgsysteem Parnassys in.
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Inleiding
Spoor 10-14 Onderwijs ’s-Hertogenbosch is 4 januari 2021 gestart. Wat eerst als een initiatief van 3
scholen (een basisschool en twee voortgezet onderwijs scholen) startte, groeide uit tot een stedelijk
initiatief waar alle basis- en voortgezet onderwijs scholen van ’s-Hertogenbosch in participeren.
Deze participatie is vastgelegd in een convenant.
Er zijn inmiddels al meer dan vijfentwintig 10-14 initiatieven in het land en het aantal is groeiende.
Beweegredenen voor 10-14 onderwijs (zie www.10-14onderwijs.nl) zijn:
 op twaalfjarige leeftijd, in groep 8 van het basisonderwijs, de keuze voor vervolgonderwijs
bepalen is, gezien de ontwikkeling van het puberbrein, geen logisch moment. Ongeveer 30%
van de leerlingen in de derde klas van het voortgezet onderwijs zit op of onder het advies van
de basisschool;
 uit een publicatie van de Onderwijsraad komt naar voren dat in het Nederlandse onderwijs
te vroeg en te rigide geselecteerd wordt, dat een grote groep kinderen aan de onderkant
nadeel van die vroegselectie kan ondervinden en dat een brede brugklas ten goede komt aan
alle kinderen (kansengelijkheid);
 het huidige selectiebeleid sluit niet aan bij de individuele verwachtingen van kinderen en
ouders en doet geen recht aan verschillen in ontwikkelingstempo en kwaliteiten van
kinderen.
Alle 10-14 onderwijs initiatieven hebben met elkaar gemeen dat het basisschooladvies met twee jaar
uitgesteld wordt, dat leerlingen vanuit 10-14 onderwijs instromen in de derde klas van het
voortgezet onderwijs en dat door de samenwerking tussen basis- en voortgezet onderwijs, een
onderwijsinnovatie bewerkstelligd wil worden.
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Visie en missie
Visie
Ons vertrekpunt is dat leerlingen het beste tot hun recht komen in een veilige, geborgen
onderwijsomgeving waarbij de keuze voor het vervolgonderwijs in verband met de rijping van het
kind uitgesteld dient te worden met twee jaar. Onze visie kenmerkt zich door een holistische
benadering; dit betekent dat we een geïntegreerde kijk op onderwijs hebben en de leerling in al zijn
of haar facetten hierin willen betrekken. Vragen van leerlingen zelf zijn uitgangspunt van hun
ontwikkeling. Centraal in het onderwijsconcept Spoor 10-14 staan de volgende uitgangspunten:








het onderwijsprogramma volgt het kind in plaats dat het kind het onderwijs volgt. Dat houdt
in dat het onderwijs steeds wil aansluiten op het kennen en kunnen van de leerling en van
daaruit de leerling uitdaagt en uitnodigt tot doorgroei en verdere ontwikkeling;
onderwijsinhouden worden aangeboden vanuit een samenhang van leergebieden en
vaardigheden;
onderwijsinhouden en verwervings- en verwerkingsopdrachten zijn gedifferentieerd naar
niveau (niveaudifferentiatie);
leerlingen kunnen in eigen tempo werken aan de gestelde leerdoelen (tempodifferentiatie);
leerlingen kunnen kiezen uit een veelheid aan- en variatie van verschillende
activiteiten/opdrachten (ontwikkelingsdifferentiatie);
Het leren vindt binnen en buiten de schoolmuren plaats (real life learning).
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Missie
Onze leerlingen hebben plezier in leren (leerliefde) en leren zichzelf en hun plek in de wereld steeds
beter kennen. Leercoaches hebben plezier in het uitvoeren van hun vak. Ouders zijn betrokken bij de
ontwikkeling van hun kind. Ons leerstofaanbod, dat we waar mogelijk geïntegreerd aanbieden,
bestaat uit wat nuttig en nodig is om leerlingen goede resultaten te laten behalen en aansluit op hun
uitstroomniveau. De leercoach begeleidt en ondersteunt de ontwikkeling van de leerlingen
professioneel. Voortdurend verzamelt hij/zij handelingsgerichte informatie en stemt daarmee het
onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerlingen af. Daarnaast
voegen we eigen accenten toe zodat leerlingen vertrouwen hebben in eigen kunnen met zicht en
inzicht in hun leerstijlen en kwaliteiten. Wij zien het als onze opdracht dat leerlingen uitstromen naar
een passende vervolgschool waarbij ze met een goed gevulde rugzak kunnen manifesteren en hun
eigen reis weten te managen.
Door te reflecteren op ons handelen, onderzoeken we ons eigen onderwijs, leren we en komen we
tot verandering en ontwikkeling van Spoor 10-14.

Hoe doen we dat?
Binnen Spoor 10-14 Onderwijs ‘s-Hertogenbosch worden leerlingen tussen de 10 en 14 jaar door een
team van po- en vo-docenten in een doorlopende leerlijn begeleid naar de overstap naar de derde
klas van vmbo (basis-kader of theoretisch), havo of vwo. Leerlingen krijgen zo meer tijd te ontdekken
wat ze willen en kunnen en wat bij hen past, voordat halverwege het vierde leerjaar een keuze voor
het voortgezet onderwijs wordt gemaakt. We willen aansluiten bij de kwaliteiten, de
ontwikkelingsfase, de onderwijsbehoeften en de leerstijl van de leerlingen.
Naast de kernvakken Nederlandse Taal, rekenen/wiskunde en Engels sturen we op vakoverstijgende
vaardigheden. Deze zijn van belang om goed te kunnen functioneren in een snel veranderende
maatschappij. De basis voor ons aanbod van vakoverstijgende
vaardigheden, bestaat uit de leerlijnen ‘21th century skills’
(SLO). Deze leerlijnen vertalen we in:
 de vorm van rubriks met meerdere verdiepingsniveaus
 ik-doelen en taal op niveau van leerlingen
De vakoverstijgende vaardigheden zijn structureel geïntegreerd
in ons thematisch aanbod. In ieder thema staan specifieke
vaardigheden centraal voor de hele groep (geel gearceerd).
Daarnaast coacht de leercoach leerlingen individueel op
vaardigheden die extra aandacht behoeven.
Daarnaast besteden we structureel aandacht aan executieve
functies en -vaardigheden. We gebruiken hiervoor het praktisch
hulpmiddel ‘De wijzer in executieve functies’ (Zien in de klas!).
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Voor wie zijn we er?
Spoor 10-14 Onderwijs ’s-Hertogenbosch is voor leerlingen die meer tijd nodig hebben voordat ze de
keuze voor het voortgezet onderwijs maken maar ook voor leerlingen die toe zijn aan de uitdaging
van het voortgezet onderwijs maar wat sociaal-emotionele ontwikkeling betreft, nog erg jong voor
een overstap zijn.
Er zijn veel redenen waarom kinderen meer tijd nodig kunnen hebben voordat ze toe zijn aan een
passende keuze voor voortgezet onderwijs. Enkele voorbeelden zijn:
 kinderen met dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD (etc.);
 kinderen met een discrepantie tussen taal en rekenen, tussen cognitie en sociaal-emotionele
ontwikkeling, tussen cognitie en executieve vaardigheden (etc.);
 kinderen die door een pestverleden of een thuissituatie (ziekte, scheiding, mantelzorger,
etc.) een achterstand opgelopen hebben (sociaal-emotioneel en/of cognitie);
 kinderen die kort in Nederland zijn en de taal nog niet goed beheersen;
 kinderen die, gezien hun interesses, hun aanpak (etc) niet passen in het huidige
onderwijssysteem.
Dit vraagt veel van de pedagogische,
didactische en coachende vaardigheden
van de leercoaches, van het pedagogisch
klimaat en het onderwijsaanbod en het
hebben van zicht op de ontwikkeling van
de kinderen en zicht op wat er nodig is
voor een soepele instroom in de derde
klas van het voortgezet onderwijs maar
ook van de samenwerking tussen de
deelnemende scholen.
NB. Het is belangrijk dat de leerlingen
die bij ons instromen, een verwacht
uitstroomprofiel hebben van minstens
vmbo-basis en dat er geen sprake is van
een stevige gedragsproblematiek.
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Pedagogisch klimaat
We vinden het heel belangrijk dat er een veilig en prettig klimaat op school heerst. We beginnen en
eindigen de dag met groepscoaching en, indien gewenst, passen we het onderwijsprogramma aan
om tijd vrij te maken voor coaching en begeleiding.
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Begeleiding & ondersteuning
Voor de start bij Spoor 10-14 vragen we ouders toestemming om het leerlingdossier van de
basisschool op te vragen. Mochten ouders aangeven dat hun kind een onderzoek heeft gehad,
vragen we ook of we dit rapport in mogen zien. We vinden het heel belangrijk om zo goed mogelijk
geïnformeerd te zijn zodat we de ondersteuningsbehoefte van een leerling helder hebben en de
begeleiding hierop af kunnen stemmen.
Mocht de begeleiding en ondersteuning niet leiden tot de beoogde en gewenste ontwikkeling,
bespreken we met ouders welke stappen we kunnen ondernemen. We hebben o.a. een kort lijntje
met het samenwerkingsverband De Meierij po en vo.
Heeft een leerling op de basisschool een arrangement, dan bekijken we samen met ouders en het
samenwerkingsverband of het arrangement door moet gaan lopen. Is dit het geval, dan vragen we
dit aan.
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Wettelijke opdracht
De overheid stelt aan het primair- en voortgezet onderwijs een aantal wettelijke eisen ten aanzien
van de kwaliteit en de inrichting van het onderwijs. Aangezien wij het van belang vinden om onze
opdracht goed te monitoren en in kaart te brengen, zijn wij bezig ons onderwijs aan de hand van
onderstaande kwaliteitsgebieden en standaarden in de vorm van Spoorkaarten te beschrijven.

Kwaliteitsgebieden en standaarden PO & VO
OP
OP1
OP2
OP3
OP4
OP6

ONDERWIJSPROCES
Aanbod
Zicht op ontwikkeling en begeleiding
Pedagogisch-didactisch handelen
Onderwijstijd
Afsluiting

VS
VS1
VS2

VEILIGHEID EN SCHOOLKLIMAAT
Veiligheid
Schoolklimaat

OR
OR1
OR2

ONDERWIJSRESULTATEN
Resultaten
Sociale en maatschappelijke
competenties

SKA
SKA1
SKA2
SKA3

STUREN, KWALITEITSZORG EN AMBITIE
Visie, ambities en doelen
Uitvoering en kwaliteitscultuur
Evaluatie, verantwoording en dialoog

Naast de Spoorkaarten werken wij voor de
uitvoering van ons onderwijs met
Stationskaarten en Treinkaarten. In de
Stationskaarten beschrijven wij op vakgebied,
inhoud en/of aandachtsgebied onze ambities,
wat we doen, hoe we dat doen, in welk tijdpad
en wat we daarvoor nodig hebben.
Deze kaarten hebben een directe relatie met ons school- en jaarplan.
In de treinkaarten staan onze protocollen/schoolafspraken en algemene zaken beschreven.
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Resultaten
Methode-onafhankelijke toetsen
Tweemaal per schooljaar maken de leerlingen toetsen voor de vakken Nederlandse taal (begrijpend
lezen, spelling, woordenschat), rekenen & wiskunde en Engels. Wij gebruiken de toetsen van Diataal
omdat deze zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs ingezet kunnen worden en
we zo een doorgaande lijn kunnen creëren. De diatoetsen zijn digitaal en adaptief wat wil zeggen dat
ze zich automatisch aanpassen aan het niveau van de leerling.
Er is een koppeling tussen de resultaten van de diatoetsen en het online programma Numo. Na de
diatoetsen wordt het oefenprogramma van Numo aangepast aan het niveau van de leerling.
Dit schooljaar hebben de leerlingen voor het eerst de diatoetsen gemaakt. De resultaten zijn
conform wat we op basis van de resultaten van de basisschool mogen verwachten. Voor het kunnen
maken van trendanalyses hebben we meer (Spoor) gegevens nodig.

Thematisch werken
Ieder thema wordt door ons vertaald in lesbrieven waarin voor de leerlingen duidelijk staat
beschreven wat het doel is van de opdracht/werkwijze. Voorbeeld van de introductie binnen een
lesbrief:

Introductie
Stel, je mag op een stuk grond van 10 x 10 meter je eigen woning bouwen. Houd hierbij rekening
met de volgende voorwaarden:
 Het mag niet in de grond verankerd worden (de bodem is verontreinigd).
 Na 5 jaar moet je je huis weer weg halen.
 Houd rekening met de impact op de natuur (duurzaamheid).
Ik leer over:
 Het ontwerpen van een eigen huis en tuin (buitenruimte).
 Het op schaal tekenen.
Bij deze opdracht werk ik aan de volgende leergebieden:
 techniek - ontwerpproces
 aardrijkskunde - ruimtelijke ontwikkeling
 aardrijkskunde - ecologische voetafdruk
Aan het eind van de opdracht lever je drie tekeningen op schaal in.
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We vinden het proces dat de leerling doormaakt belangrijker dan het eindproduct. De leerlingen
krijgen feedback en feedforward op het proces en product en leerpunten worden meegenomen naar
hun persoonlijk leerplan.

Numo
De basisvakken volgen we daarnaast ook via het online programma Numo (www.numo.nl).
De leerling kan op eigen tempo en niveau door de leerstof. De sprongtoetsen laten zien of er
versneld door de stof gegaan kan worden ofdat er extra herhaling nodig is.

Rapport
Rapporten De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport; in het midden en aan het einde van
het schooljaar. De rapporten zijn voor ons bedoeld als een verslaglegging van de ontwikkeling van
het kind.

Primair Onderwijs Monitor (POM)
Het is onze bedoeling dat de leerlingen ieder jaar de POM invullen . Een maal per twee jaar gaan
ouders en medewerkers hem invullen. De vragen die aan leerlingen en ouders gesteld worden
hebben met name betrekking op welzijn, pedagogisch klimaat, aanbod en begeleiding. De vragen
aan medewerkers gaan over pedagogisch/didactisch handelen, arbo en de relatie met en het
functioneren van de leidinggevende. In het afnemen van de POM volgen we het beleid van ATOscholenkring. De resultaten van de POM worden geanalyseerd, in het team besproken en met ouders
gedeeld. Indien nodig worden er verbeteracties uitgezet. In schooljaar 2020-2021 hebben tien
leerlingen kort na hun start bij Spoor 10-14 de POM ingevuld. Komend schooljaar zullen de
resultaten, gezien de grootte van de groep, meer representatief zijn en worden ook ouders en
medewerkers bevraagd.
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Communicatie naar ouders
Ouder-leerling gesprekken
Tweemaal per jaar vinden er ouder-leerling gesprekken plaats met de mentor van de leerling. Onder
andere het welzijn van de leerling, de resultaten van de diatoetsen en het persoonlijke leerplan zijn
dan bespreekpunten.

Nieuwsbrief
Ongeveer vier maal per schooljaar
mailen we een nieuwsbrief via het
programma Laposta. In deze
nieuwsbrieven staat zowel
beleidsmatige- als praktische
informatie. Een vaste rubriek is een
terugblik op het vorige thema en
een vooruitblik op het nieuwe.

Email - telefoon
We ontkomen er niet aan om naast de nieuwsbrieven ook te communiceren via email. Afhankelijk
van de communicatie, gebruiken we hiervoor email, telefoon of whatsapp.

Klasbord
In Klasbord, een ouderapp, plaatsen we beeldmateriaal van de leerlingen en een korte toelichting
daarbij. Natuurlijk houden we hierbij rekening met de toestemmingsverklaringen van ouders.
Toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal vragen we via het
aanmeldingsformulier. Ouders hebben altijd de mogelijkheid om hun
toestemming te wijzigen.

Klankbordgroep
Ouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de klankbordgroep. De functie van deze groep is
om ons te spiegelen en gevraagd en ongevraagd een mening te geven. De klankbordgroep komt
ongeveer vijf keer per schooljaar bij elkaar. De projectleider en minstens een van de leercoaches zijn
hierbij aanwezig.

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is 35,- per schooljaar.
Dit geld wordt besteed aan het jaarlijkse kamp en aan extra’s tijdens uitstapjes en activiteiten.
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ICT
De leerlingen werken op eigen niveau aan de basisvakken Nederlandse taal, rekenen & wiskunde en
Engels via het online programma Numo. Zij gebruiken hiervoor een Chromebook. In navolging van
de meeste vo-scholen in ’s-Hertogenbosch, kunnen ouders een Chromebook huren of kopen via de
Rent Company.

Verzuimbeleid
We hebben aandacht en zorg voor leerlingen die regelmatig of langdurig afwezig zijn. Bij het
verzuimbeleid werken wij samen met de jeugdarts van de GGD Hart voor Brabant en de
leerplichtambtenaar van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zowel de jeugdarts als de
leerplichtambtenaar zijn als adviseur beschikbaar voor onze school.

De werkwijze
Bij opvallend (ziekte)verzuim gaan we in gesprek met ouders en laten we ons zo nodig adviseren
door de jeugdarts of leerplichtambtenaar. We vinden het belangrijk dat de leerling weer zo snel en zo
goed mogelijk aan het lesprogramma kan deelnemen.
Criteria voor uitnodiging verzuimgesprek:
 In een periode van 2 maanden drie keer (of meer) één of twee dagen ziek gemeld;
 Onduidelijk ziekteverzuim van meer dan 10 schooldagen achtereen;
 Meer dan 4 dagen ziek gemeld verspreid over de afgelopen maand;
 Opvallend ziekteverzuim, bijvoorbeeld regelmatig ziek naar huis;
 Tot 7 keer te laat komen;
 Tot twee dagdelen spijbelen.
Naar aanleiding van dit gesprek kan een uitnodiging volgen voor een consult bij de jeugdarts of
leerplichtambtenaar.

Wat doet de jeugdarts?
De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoekt
eventueel de leerling en zoekt samen met de ouders en leerling naar gewenste zorg. De jeugdarts
adviseert over deelname aan het lesprogramma. Tevens geeft de jeugdarts tips aan de ouders,
leerling en school voor het optimaliseren van deze deelname. Het gesprek met de jeugdarts is
vertrouwelijk. In verband met het medische beroepsgeheim koppelt de jeugdarts inhoudelijke
informatie alleen met toestemming van de ouder(s) en/of de leerling terug aan de school.
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Wat is de rol van de leerplichtambtenaar?
De rol van de leerplichtambtenaar is het toezicht houden op ongeoorloofd schoolverzuim met als
doel terug-/toeleiding naar een (passend) onderwijsprogramma. Vroegtijdige inzet van hulp staat
hierin voorop. De aanpak van leerplicht is maatwerk waarin wordt samengewerkt met ketenpartners.

Klachtenregeling
Waar mensen samen werken gaan soms dingen mis. Wij gaan ervan uit dat de meeste klachten in
onderling overleg opgelost kunnen worden. Mocht u ergens ontevreden over zijn, schroom niet om
de mentor van uw kind te bellen of te mailen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, richt
u dan tot de projectleider, Angelie Ackermans, a.ackermans@spoor10-14, 06-14884196
Indien u zich wilt richten tot het bevoegd gezag van Spoor 10-14, dient u de volgende route te
volgen:



voor leerlingen in spoorjaar 1 en 2:
Mw. Ankie de Laat, bestuurder ATO-scholenkring, info@ato-scholenkring.nl, 073-8507788.
voor leerlingen in spoorjaar 3 en 4:
Dhr. Lucien Schoonwater, rector/bestuurder ds. Pierson College, info@pierson.nl, 0736442929

Protocollen
Op de website www.spoor10-14.nl/protocollen staan de volgende protocollen:
 Protocol Medicijnen en allergieën
 Pestprotocol
 Protocol Niet samenwonende ouders
 Protocol Vervangingen bij ziekte
 Richtlijnen Verlof buiten de schoolvakanties
 Protocol Leerlingenvervoer
 Protocol Sponsoring en donaties
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