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Voorwoord: Ruimte voor talent
Voor u ligt het tweede schoolplan van het 4e Gymnasium. Het eerste dateert uit 2009 – de
school was toen slechts een paar jaar oud en kenmerkte zich door sterke groeicijfers en
bijbehorende huisvestingsperikelen. Inmiddels is het 4e Gymnasium in rustiger vaarwater
gekomen: de „school aan het IJ‟ heeft zijn naam gevestigd en zijn nut en noodzaak bewezen.
Veel is geformaliseerd en vastgelegd, leerlingenpopulatie en docententeam zijn
gestabiliseerd, de organisatiestructuur is uitgekristalliseerd.
Toch beloven de jaren 2014-2018, de jaren van dit schoolplan, niet bepaald een periode van
rust en stilstand te worden. De school gaat in 2016 verhuizen naar zijn definitieve plek,
elders in de Houthaven, waarmee er een einde komt aan ruim een decennium met
verhuizingen en bijgebouwen. En daarnaast hebben wij onszelf voor de komende jaren
doelen gesteld die niet eenvoudig te verwezenlijken zijn: het doel om nieuwe elites, zonder
een gymnasiale achtergrond, enthousiast te maken voor het bewezen concept van
categoraal gymnasiaal onderwijs; het doel om uitstroom onder juist deze doelgroepleerlingen
gedurende hun schoolcarrière tegen te gaan; het doel om ruimte te bieden aan al het talent
dat zich op het 4e Gymnasium bevindt.
Al deze doelen hebben hun weg gevonden in dit schoolplan. Centraal daarbij staat de wens
om iedere individuele leerling zijn of haar specifieke kwaliteiten te laten ontdekken. Op een
school met zó veel (meervoudig) getalenteerde leerlingen willen we ieder van hen stimuleren
om de eigen sterktes te leren kennen, te ontwikkelen en te vervolmaken: zowel binnen als
buiten de les, zowel binnen als buiten de school.
Dat betekent veel voor ons onderwijs. Het betekent dat de school in sfeer en gebouw
een veilige omgeving moet bieden, van waaruit leerlingen durven te reiken naar het schijnbaar onbereikbare. Het betekent dat we ons best moeten doen om leerlingen uit nietgymnasiale milieus een gymnasiale opleiding te bieden: allochtonen en andere sociale
klimmers. Het betekent kennisoverdracht op maat van de leerling, met oog voor hun
individuele leervragen en niveaus. Het betekent ook dat we leerlingen willen uitdagen om
eigen keuzes te maken: door hen veel verantwoordelijkheid te geven, door hen soms op het
verkeerde been te zetten of uit hun comfortzone te halen, maar door hen steeds te
stimuleren tot excellentie, tot het maximaal presteren overeenkomstig hun talenten.
Tegen de achtergrond van die opdracht – samengevat onder het motto „Ruimte voor
talent‟ – is dit tweede schoolplan van het 4e Gymnasium samengesteld. Het bevat de
beleidsvoornemens en het strategisch kader van de school voor de periode 2014-2018. Ik
gebruik met opzet het woord „samenstellen‟, omdat „schrijven‟ onvoldoende recht zou doen
aan de ontstaansgeschiedenis van dit document. Veel bouwstenen van dit schoolplan, missie
en visie, ambities en een analyse van de sterkten en zwakten, kregen al eerder een plaats in
het Koersdocument dat in het schooljaar 2011-2012 tot stand kwam, en werden verder
ontwikkeld tijdens diverse bijeenkomsten met alle schoolgeledingen: beleidsdagen van het
managementteam (de staf) en coördinatoren (de brede staf), studiedagen met medewerkers
en leerlingen, brainstormsessies met docenten, met de medezeggenschapsraad, met de
leerlingenraad en met de ouderraad. Uiteindelijk kon op basis van dat werk het complete
schoolplan in de winter van 2013-2014 worden „samengesteld‟. Ik hoop dat het inzichtelijk
maakt welke kant het 4e Gymnasium wil opgaan!
(januari 2014)
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1. Landelijke ontwikkelingen
De beleidsvoornemens uit dit schoolplan moeten worden bezien tegen de achtergrond van
een reeks bredere trends: maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die de kaders
vormen waarbinnen het 4e Gymnasium functioneert. Hieronder komt een aantal van die
landelijke ontwikkelingen aan bod.

1.1 SHZG: gymnasiale samenwerking
Sinds de vroege middeleeuwen waren er in vele Nederlandse steden Latijnse scholen
gevestigd. In de loop van de negentiende eeuw werden deze omgevormd tot gymnasia.
Daarvan zijn er uiteindelijk zo'n 80 in Nederland geweest. Bij de invoering van de
Mammoetwet (1968) is de helft van die groep opgegaan in een scholengemeenschap.
Sindsdien zijn er 35 zelfstandige gymnasia over, waaraan sinds kort drie nieuwe gymnasia
zijn toegevoegd, waaronder het 4e Gymnasium.
De samenwerking tussen de zelfstandige gymnasia is begonnen na de Mammoetwet.
Directe aanleiding was de bedreiging van het voortbestaan van deze scholen door de
vorming van grote scholengemeenschappen. Na het trotseren van concepten als de
middenschool (1975), de basisvorming (1985) en de fusiegolf (1995), heeft de
samenwerking zich meer gericht op de kwaliteiten van de scholen. Diverse voorgangers zijn
uiteindelijk in 2009 opgegaan in de Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG), waarbij het
4e Gymnasium is aangesloten.
De SHZG is het samenwerkingsverband tussen de, inmiddels 38, zelfstandige gymnasia
in Nederland. Deze scholen werken steeds intensiever samen aan de kwaliteit van hun
gymnasiumopleiding, aan het uitwisselen van kennis over het opleiden van de unieke groep
leerlingen die de gymnasia bevolkt en aan het behartigen van de belangen van de gymnasia
in de wereld van het Nederlandse onderwijs.

1.2 Excellentie
Sinds enige jaren is de overheid actief geworden in het bestrijden van de „zesjescultuur‟
binnen het Nederlandse onderwijs. Oorsprong van deze tendens is onvrede in de
samenleving over de wijze waarop we omgaan met onze meest getalenteerde uitblinkers.
Hoewel we in Nederland naar rato nog altijd méér uitgeven aan vmbo-leerlingen dan aan
gymnasiasten (!), is er een tendens te signaleren naar meer aandacht voor excellente
leerlingen.
In het bestuursakkoord dat de overheid en de VO-raad sloten, staan excellentie en een
ambitieuze leercultuur centraal. Scholen krijgen op basis van dit akkoord extra gelden via de
zogenaamde prestatiebox. Binnen het examen komt deze belangstelling voor excellentie
onder meer tot uitdrukking in de verzwaring van de eindexamennorm (waarbij onder meer
de „kernvakken‟ Nederlands, Engels en wiskunde extra zwaar tellen) en in de verplichte
rekentoets (vanaf 2014 ingevoerd en vanaf 2016 onderdeel van de slaag-/zakregeling).
Binnen de SHZG is momenteel de vorming van een apart, extracurriculair programma
voor de 5 à 10% beste leerlingen uit de bovenbouw op gymnasia in ontwikkeling: dit
Honoursprogramma is een persoonlijk curriculum dat de school in samenspraak met de
leerling vaststelt voor de periode van drie jaar. De leerling kan zelfstandig een onderwerp
gaan onderzoeken, een talent ontwikkelen of een persoonlijke opdracht produceren. Ook kan
een keuze worden gemaakt uit een aanbod aan extra activiteiten: extra vakken,
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plusprogramma‟s, certificaten of andere extra activiteiten binnen of buiten school. Voor het
Honoursprogramma: zie par. 3.2.

1.3 Transparantie
Een andere trend in het Nederlandse onderwijs, zoals in de hele publieke sector, is de
verschuiving van verticale naar horizontale verantwoording. In het voortgezet onderwijs
wordt onder verticale verantwoording verstaan het afleggen van rekenschap aan
toezichthouders als de onderwijsinspectie en het ministerie van onderwijs. In de afgelopen
periode zijn de controlemechanismen van deze instanties sterk gewijzigd. Zo heeft de
onderwijsinspectie het principe „hoe beter de kwaliteit, hoe minder intensief het toezicht‟
ingevoerd en heeft de overheid de verplichte lessentabel vervangen door de verplichte
onderwijstijd (de 1000-uurs norm), die meer ruimte biedt aan individuele scholen.
Onder horizontale verantwoording wordt verstaan het afleggen van rekenschap aan
belanghebbenden. Tot de belanghebbenden van een school worden in ieder geval leerlingen
en ouders gerekend en daarnaast eventueel ook gemeente/stadsdeel, toeleverende
basisscholen en afnemende universiteiten en Hbo-instellingen.
De verschuiving van verticale naar horizontale verantwoording leidt ertoe dat scholen
worden aangespoord om meer en vaker informatie te verschaffen aan hun belanghebbenden
en met hen in dialoog te treden. Die trend is ook elders te herkennen: het ministerie stelt in
toenemende mate informatie over scholen ter beschikking en ouders hebben in de Wet
Medezeggenschap Scholen meer informatierechten verkregen.
Verantwoording naar buiten wordt steeds vanzelfsprekender. In toenemende mate
ontstaat een trend waarbij de nadruk ligt op het transparant maken van resultaten. Websites
zoals „Vensters voor Verantwoording‟ en „Schoolkompas‟ zijn hier een uitvloeisel van.
Transparantie wordt daarbij onder andere als aanjager voor kwaliteitsverbetering gebruikt.
Meer over deze sites is te vinden in par. 10.3.

1.4 Passend onderwijs
In het verlengde van de horizontale verantwoording wordt per 1 augustus 2014 de Wet op
het Passend onderwijs van kracht. Alle scholen dienen dan „onderwijs op maat‟ te bieden,
waarbij scholen een zorgplicht krijgen. Dat betekent dat als ouders hun kind – met extra
ondersteuningsbehoeften – bij een school aanmelden, de school een passend onderwijsaanbod moet doen. Dit kan bij de eigen school of bij een andere school zijn. In de samenwerkingsverbanden moet een sluitend onderwijszorgaanbod worden ontwikkeld. De samenwerkingsverbanden krijgen een vast budget, gebaseerd op het aantal leerlingen dat binnen
het samenwerkingsverband onderwijs volgt. Binnen het samenwerkingsverband worden
afspraken gemaakt over de verdeling van geld.
In Amsterdam hebben de besturen van de VO-scholen een Samenwerkingsverband
(SWV) opgericht en een meerjarenplan op hoofdlijnen opgesteld. Binnen dit SWV hebben
alle scholen een eigen zorgprofiel (SOP: schoolondersteuningsprofiel) gedefinieerd. Scholen
ontvangen in de toekomst niet langer leerling-gebonden middelen („rugzakjes‟), maar krijgen
een vast budget voor extra ondersteuning. Docenten dienen vaardiger en deskundiger te
worden in het omgaan met verschillende soorten leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen
meer leerlingen extra ondersteuning krijgen binnen de klas, in plaats van daarbuiten. Voor
het SOP van het 4e Gymnasium: zie par. 4.2.
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1.5 Onderwijsfinanciering
Scholen worden bekostigd middels lumpsumfinanciering: de overheid geeft scholen één
bedrag en daaruit moeten alle primaire processen binnen de school worden bekostigd. In de
afgelopen jaren is via een aantal maatregelen, waaronder het Actieplan Leerkracht en het
Actieplan Leraar 2020, de positie van docenten in het Nederlands onderwijs verbeterd:
docenten stromen sneller door binnen hun schaal (inkorting van de salarisschalen) en krijgen
daarnaast meer mogelijkheden om naar een hogere schaal te gaan (functiemix).
Inmiddels is duidelijk dat de scholen niet volledig worden gecompenseerd voor de
financiële gevolgen van dit beleid. De functiemixgelden blijken op veel scholen die bij
aanvang van het nieuwe beleid al een groot aantal (dure) LD-docenten kenden, niet
toereikend voor het behalen van de gestelde doelen (zie par. 6.4 over de schalen LB, LC en
LD).
Een groot risico op veel gymnasia vormt de invoering van het Entreerecht: deze
regeling, voorgenomen in de CAO per 1 augustus 2014, stelt docenten die structureel
lesgeven in de bovenbouw een LD-docentschap in het vooruitzicht. Uitvoering van dit
Entreerecht zou op het 4e Gymnasium twee ongewenste effecten hebben: het bevorderen
naar een hogere schaal van docenten, los van het vastgestelde beoordelingssysteem; en het
creëren van een bovenbouwteam (bestaande uit LD-docenten) en een onderbouwteam
(bestaande uit LB- en LC-docenten). Dit zou lijnrecht indruisen tegen het beleid om op een
categoraal gymnasium te werken met één team, waarbij zoveel mogelijk alle docenten
lesgeven van klas 1 tot en met 6.
Voor de toekomst ligt het niet in de verwachting dat scholen verder gekort zullen gaan
worden op de structurele bekostiging. Wel staan sommige extra onderdelen van de
bekostiging onder druk. Zo zal de financiering van de maatschappelijke stage verdwijnen en
wordt de zogenaamde Leerplusregeling, extra financiering voor het onderwijs aan leerlingen
uit achterstandsgebieden, in de komende jaren mogelijk afgebouwd. Meer over de financiële
situatie van het 4e Gymnasium is te vinden in hst. 8.

1.6 Digitalisering en mediawijsheid
ICT en het gebruik van sociale media nemen in de maatschappij een steeds belangrijker
plaats in. De belevingswereld van jongeren wordt in toenemende bepaald door sociale
media. Afstanden worden kleiner en er is meer informatie onder handbereik dan ooit.
Binnen het onderwijs is er steeds meer aandacht voor de mogelijkheden die
digitalisering met zich meebrengt: leermiddelen en didactiek die door ICT worden
ondersteund. Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van digitalisering van de les zijn
digitale toetsen, Bring Your Own Device (BYOD), Flipping the Classroom en gepersonifieerd
onderwijs (waaronder differentiatie). De kans dat er binnen enkele jaren een eind komt aan
de „gratis‟ schoolboeken is een impuls voor het werken met digitaal lesmateriaal. Daarnaast
is de groeiende discrepantie tussen de eigen media van leerlingen en de media waarmee de
school en de docenten werken, een blijvend aandachtspunt binnen het onderwijs.
Naast de overwegend positieve effecten van digitalisering in het onderwijs, bestaat er
in toenemende mate aandacht voor de negatieve kanten hiervan: bijvoorbeeld voor digitale
(game)verslaving, cyberpesten, phishing (internetfraude) en grooming (seksueel contact van
volwassenen met kinderen via internet). Het (onder)wijzen van kinderen in/op het omgaan
met de nadelen van de digitale wereld, mediawijsheid genoemd, krijgt de laatste jaren meer
aandacht. Meer over de toepassing van digitale leermiddelen op het 4e Gymnasium is te
vinden in par. 3.5.
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1.7 Restrictief alcohol- en rookbeleid voor jongeren
Op 1 januari 2014 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Daarin is onder
meer opgenomen dat alcohol aan jongeren onder de 18 jaar niet mag worden verkocht en
dat de jongeren zelf strafbaar zijn als ze alcohol bij zich hebben op een publiek toegankelijke
plaats. De wet maakt geen onderscheid meer tussen zwak alcoholische drank en sterke
drank. Daarnaast is op diezelfde datum ook de nieuwe Tabakswet in werking getreden met
een soortgelijke uitkomst, namelijk een verbod op de verkoop van sigaretten beneden de 18
jaar.
Het nieuwe restrictieve alcohol- en rookbeleid heeft in het onderwijs invloed op de
schoolregels, vooral rondom de organisatie van buitenschoolse activiteiten, reizen en
feesten.
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2. Profiel
2.1 Schoolbeschrijving
Het 4e Gymnasium is een zelfstandig gymnasium, opgericht in 2005, gevestigd op de
Stavangerweg 902, 1013 AX te Amsterdam, en administratief bekend onder BRINummer
30 GC. Het bestuur van de school wordt gevoerd door de Onderwijsstichting Esprit, die ten
behoeve van het 4e Gymnasium een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met de
Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG). De school is als één van de 38
categorale gymnasia in Nederland aangesloten bij de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium
(SHZG). Zie voor een nadere schoolbeschrijving: bijlage 1.

2.2 De missie van de school: gymnasiaal concept, óók voor nieuwe

doelgroepen

Het 4e Gymnasium wil een moderne school zijn die een lange en succesvolle traditie van
gymnasiaal kwaliteitsonderwijs koppelt aan een open blik op de maatschappij en het
onderwijs: wél een school voor intelligente en leergierige leerlingen, maar geen elitaire
school; wél een school waar het leren centraal staat, maar geen leerfabriek; een school die
degelijk, maar ook eigentijds onderwijs aanbiedt.
Het 4e Gymnasium wil – zonder pretentie maar vol ambitie – bereikbaar zijn voor
intelligente en leergierige kinderen uit alle bevolkingsgroepen: geen ivoren toren, maar een
school die is verankerd in de heterogene Amsterdamse samenleving. Onderdeel van dat
streven is het verwelkomen van leerlingendiversiteit in talent, culturele achtergrond en
sociale afkomst. In de komende decennia wil het 4e Gymnasium graag „nieuwe elites‟ gaan
opleiden; elites van leerlingen die zich, los van culturele, sociaal-economische of etnische
achtergrond, onderscheiden in intelligentie en die niet noodzakelijk uit een „gymnasiaal
milieu‟ afkomstig zijn.
Het gymnasium mag zich vandaag de dag in een grote populariteit verheugen. Deze
populariteit heeft het schooltype niet uitsluitend te danken aan de klassieke traditie, laat
staan alleen maar aan de onderscheidende vakken in het gymnasiale curriculum: Grieks en
Latijn. Argumenten als kleinschaligheid, degelijkheid, veiligheid etc. spelen zeker ook een rol.
Op de vraag wat de waarde is van een gymnasiale opleiding, heeft de SHZG een antwoord
geformuleerd in de vorm van zeven, nogal ongelijkvormige, standaarden van gymnasiale
kwaliteit:
1. Het gymnasium bereidt leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs;
2. Het gymnasium biedt eigentijds onderwijs;
3. Het gymnasium biedt onderwijs op hoog intellectueel niveau;
4. Het gymnasium levert een bijdrage aan de borging van de klassieke cultuur;
5. Het gymnasium levert een bijdrage aan de borging van het Europese erfgoed;
6. Het gymnasium biedt talentvolle leerlingen optimale mogelijkheden zich te
ontplooien;
7. Het gymnasium biedt leerlingen een veilige leeromgeving.
Hoewel elk van bovenstaande standaarden het waard is te verdedigen, vormt nummer drie
de kern van de opleiding op het 4e Gymnasium: het gymnasium is het schooltype met het
hoogste intellectuele niveau – een school waar leerlingen met bovengemiddelde intelligentie,
nieuwsgierigheid en ambitie worden uitgedaagd om verder te kijken, dieper te graven en
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zich breder te ontwikkelen. Een school waar talentvolle jongeren worden gezien en herkend,
maar ook worden geprikkeld en geactiveerd om zich verder te ontplooien.
Het 4e Gymnasium stelt zich ten doel om, naast de traditionele gymnasiale doelgroep, ook
andere groepen leerlingen enthousiast te maken voor een gymnasiumopleiding. Deze nieuwe
doelgroepen bestaan uit allochtonen, eerste generatie vwo‟ers en andere sociale klimmers.
Ten aanzien van het binnenhalen en binnenhouden van leerlingen uit deze nieuwe
doelgroepen zijn er de afgelopen jaren veel initiatieven ondernomen en is er veel
vooruitgang geboekt. Vanuit het 4e Gymnasium zijn onder meer een Huiskamer opgericht,
voor leerlingen zonder rustige werkomgeving thuis, een Spitsklas, voor leerlingen van groep
8, en diverse samenwerkingsprojecten met “zwarte” basisscholen in de omgeving.
In samenwerking met andere Amsterdamse gymnasia is onderzoek verricht naar
taalbeleid en taalachterstand, er is voorlichting gegeven aan basisscholen en er is informatie
uitgewisseld tijdens jaarlijkse gymnasiumconferenties.
Samen met gymnasia in de grote steden Rotterdam, Den Haag en Utrecht heeft het
4e Gymnasium de werkgroep Sociale Klimmers van de SHZG in het leven geroepen. De rector
van het 4e Gymnasium is voorzitter van deze werkgroep, die namens de Nederlandse
gymnasia initiatieven ontplooit om het gymnasium toegankelijker te maken voor leerlingen
uit niet-gymnasiale milieus. Zo is er onder meer een wervingsfilm over het zelfstandig
gymnasium vervaardigd (inclusief een Arabische en een Turkse variant) en zijn er in diverse
steden spitsklassen opgericht om basisschoolleerlingen beter voor te bereiden op een
gymnasiumopleiding. Recent is de werkgroep Gymnasiale Didactiek in het leven geroepen,
een groep van twaalf docenten die in tweetallen „gymnasiale parels‟ ontwikkelen op het
terrein van didactiek aan sociale klimmers. Het 4e Gymnasium speelt als initiatiefnemer van
deze werkgroep een voortrekkersrol.
Hoewel er in de afgelopen jaren veel initiatieven zijn ontplooid, weten nog lang niet alle
leerlingen die in aanmerking komen voor een gymnasiale opleiding de weg naar het
4e Gymnasium te vinden. Daarnaast blijkt dat de uitstroompercentages onder deze nieuwe
doelgroepen nog altijd hoog zijn. Om die reden dient het beleid op dit punt in de komende
jaren verder versterkt te worden. Het beleid ten aanzien van de leerlingenzorg en begeleiding wordt verder beschreven in hst. 4.

2.3 De visie van de school: één gemeenschap, open cultuur, sociale

veiligheid, eigen verantwoordelijkheid

De missie van het 4e Gymnasium – het toegankelijk maken van hoogstaand gymnasiaal
onderwijs voor nieuwe doelgroepen – heeft een aantal consequenties voor de visie van de
school. Het impliceert allereerst dat het 4e Gymnasium, ook voor deze nieuwe doelgroepen,
toegankelijk en laagdrempelig dient te zijn. Een school die zich ten doel stelt om verschillen
tussen mensen te overbruggen – verschillen in sociaal, cultureel en etnisch opzicht – gaat op
zoek naar gemeenschappelijkheid en niet naar tegenstellingen. Een school die nieuwe
doelgroepen toegang wil bieden tot de gymnasiale wereld, dient zelf ook deze toegankelijkheid uit te stralen: geen ivoren toren, maar eerder een huiskamer; niet elitair, maar eerder
egalitair.
Deze uitgangspunten van gemeenschappelijkheid en een „open‟ schoolcultuur, komen
binnen het 4e Gymnasium op alle niveaus tot uitdrukking. Bij schoolbrede evenementen,
waar gemeenschappelijkheid een grote rol speelt; bij reizen en schoolfeesten, waar belang
wordt gehecht aan het drukken van de kosten om zo leerlingen zonder al te brede beurs te
kunnen ontzien; bij de (weinig pretentieuze) naamgeving van de school en in de vormgeving
van het schoolgebouw. Met een carré rondom een binnenhof, open lokalen en stamlokalen,
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waar de eerste klassen het grootste deel van hun lessen volgen, representeert het gebouw
gezamenlijkheid, transparantie en huiselijkheid. Ook het nieuwe, definitieve gebouw van het
4e Gymnasium zal deze waarden representeren.
In de vorige paragraaf zijn zeven standaarden van gymnasiale kwaliteit geciteerd. De
zevende standaard luidt: het gymnasium biedt leerlingen een veilige leeromgeving. Op het
4e Gymnasium wordt grote waarde gehecht aan dit uitgangspunt: goed leren en doceren is
immers alleen mogelijk als iedereen zich op school thuis voelt. We werken daarom aan het
creëren en handhaven van een prettige omgeving waar we elkaar kennen en waar we
gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het leefklimaat.
Het gevolg hiervan is dat er relatief veel contact bestaat tussen leerlingen en
medewerkers en tussen leerlingen van de verschillende jaarlagen, bijvoorbeeld vanwege het
systeem van juniorbegeleiders (vierdeklassers worden als begeleider toegevoegd aan een
eerste klas).
Naast de nadruk op gemeenschapszin, een open schoolcultuur en een veilig leefklimaat, is
het de schoolvisie om leerlingen veel eigen verantwoordelijkheid te geven. Leerlingen
moeten immers worden uitgedaagd om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen,
en hiervoor is het noodzakelijk dat zij zoveel mogelijk de regie nemen over hun eigen
leerproces.
Een voorbeeld hiervan is het systeem van stages, waarbij alle leerlingen zich niet alleen
oriënteren op hun latere carrière (beroepsstage) en op de samenleving (maatschappelijke
stage), maar ook in een zelfgekozen vorm bijdragen aan de school (schoolstage).
Voor leerlingen met een „goed plan‟ ten behoeve van de maatschappij, de school of
hun eigen ontwikkeling, worden er daarnaast jaarlijks beurzen vergeven (4 beurzen van
€ 400,-, de zogenaamde 4x400). Ook deze zijn bedoeld als stimulans voor leerlingen om
initiatieven te ontplooien.
Leerlingen met tegenvallende onderwijsresultaten (geen overgangsrapport gedurende
het schooljaar), wordt opgedragen om een eigen Plan van Aanpak te schrijven: hierin
besteden zij, onder auspiciën van mentor en ouders, aandacht aan hun goede voornemens
en nemen zo verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.

2.4 Pedagogisch concept: vrijheid en gelijkwaardigheid
Het 4e Gymnasium wil zijn leerlingen opleiden tot vrije burgers: het leert de leerling vrijheid
te hanteren, rekening houdend met de vrijheid van anderen.
Vrijheid verwijst in de eerste plaats naar tolerantie: ieder heeft recht op het uiten en
uitoefenen van zijn of haar mening, geloof, (seksuele) geaardheid, (sub)cultuur, manier van
leven etc. Anderen dienen daar respect voor te hebben en iemand te accepteren zoals hij of
zij is. Pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en bedreiging is ontoelaatbaar.
Vrijheid betekent ook vrijwaring van willekeur: ieder individu is vrij van de arbitraire wil
van anderen, maar alleen gehouden aan niet-arbitraire regels. Op school betekent dit dat
iedereen weet waar hij aan toe is: er zijn heldere afspraken over normeringen en beoordelingen, over toetsen en inlevermomenten, over sancties en beroepsmogelijkheden. Deze
zijn op schoolniveau vastgelegd in protocollen en reglementen – openbaar en transparant;
op het niveau van secties zijn de afspraken vastgelegd in een curriculumbeschrijving en PTA;
op docentniveau worden klassenregels vooraf in iedere (nieuwe) klas besproken.
„Vrijheid‟ is niet hetzelfde als „vrijblijvendheid‟. Vrijheid geeft immers niet alleen
rechten, maar ook plichten. De voornaamste is dat van ieder wordt verlangd over de eigen
schaduw heen te springen en het schoolbelang – dat in sommige gevallen boven individueel
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belang gaat – in het oog te houden. Van medewerkers vraagt het dat zij, welbewust en
effectief, uiting geven aan de missie, visie en het pedagogisch concept van de school.
Op het 4e Gymnasium zijn alle individuen gelijkwaardig. Dat betekent dat er geen fundamenteel onderscheid in „meerderen‟ en „minderen‟ bestaat tussen deze individuen en dat zij in
gelijke gevallen gelijk behandeld worden.
„Gelijkwaardigheid‟ is niet hetzelfde als „gelijkheid‟. Mensen verschillen van elkaar en de
waardering dat ieder mens „anders‟ is, behoort juist tot de elementaire vrijheden: op het
4e Gymnasium erkennen we dat mensen verschillen. Verschillende individuen op school
vervullen verschillende functies met verschillende rollen. Bij die functies en rollen horen
rechten, plichten, opdrachten en bevoegdheden: een docent heeft een andere rol (in
overeenstemming met zijn functie) dan een leerling; een schoolleider heeft een andere rol
(in overeenstemming met zijn functie) dan een docent. Maar dit laat onverlet de
gelijkwaardigheid van allen op school – leerlingen, docenten, onderwijs ondersteunend
personeel (OOP) en schoolleiding.
Binnen dit uitgangspunt past geen antithetische wij-zij sfeer; niet tussen de
verschillende functiecategorieën op school – docenten, OOP en schoolleiding – en niet tussen
leerlingen en medewerkers. Het streven is juist gericht op een grote saamhorigheid tussen
alle individuen, die immers een gezamenlijk doel nastreven: zo goed mogelijk onderwijs
binnen de context, missie en visie van de school.
De pedagogische uitgangspunten van het 4e Gymnasium – vrijheid en gelijkwaardigheid, wederzijds respect en saamhorigheid – zijn niet alleen van toepassing op het primaire
onderwijsproces, maar gelden óók voor schoolbrede evenementen zoals feesten en reizen:
momenten waarop alle deelnemers intensief moeten samenwerken en -leven.
De kern van het pedagogisch concept op het 4e Gymnasium is samengevat in een viertal
grondregels. Leerlingen, docenten en overige medewerkers op het 4e Gymnasium:
1. erkennen de vrijheid en gelijkwaardigheid van allen op school;
2. erkennen dat mensen verschillen;
3. gaan respectvol met elkaar om;
4. dragen gezamenlijk zorg voor een prettige en veilige sfeer.
De kern van goed onderwijs op het 4e Gymnasium is eveneens samengevat in een viertal
grondregels. Docenten op het 4e Gymnasium:
1. leren leerlingen vrijheid te hanteren, rekening houdend met de vrijheid van anderen;
2. hebben aandacht voor verschillen tussen leerlingen en voor de persoonlijke groei van
iedere individuele leerling;
3. leren leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor zowel hun eigen leerproces als
voor hun sociale en maatschappelijke omgeving;
4. dragen bij aan een intellectueel klimaat op het 4e Gymnasium.
Het 4e Gymnasium is een school waar veel individuele vrijheid bestaat voor zowel leerlingen
als docenten. Voor leerlingen betekent dit onder meer dat zij de gelegenheid krijgen om
zelfstandig activiteiten te ontplooien of evenementen te organiseren: leerling-participatie
staat op het 4e Gymnasium hoog in het vaandel. Dit vraagt van docenten om een flexibele
houding en een coachende rol.
Voor docenten betekent deze individuele vrijheid onder meer dat de speelruimte groot
is om tijdens de eigen lessen een eigen pedagogisch model te ontwikkelen en toe te passen.
We streven niet naar eenheidsworst, maar naar individuele varianten op de geschetste
kaders. Dit vraagt van leerlingen een flexibele houding ten opzichte van verschillende
modellen.
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Beleidsvoornemens:
Beleidsvoornemen 1: Binnenhalen en binnenhouden van doelgroepleerlingen
Waarom?
Uitvoering geven aan de missie van de school.
Wat?

Resultaat
Doel

Wie?

Aansturen
Uitvoeren
Startdatum
Tussentijds
Einddatum

Wanneer?

25% doelgroepleerlingen
een meer gemêleerde schoolbevolking, zonder hoge
uitstroompercentages onder doelgroepleerlingen
4MT, coördinator veelkleurigheid
allen
2014
jaarlijkse meting van de instroom en uitstroom
2018

Beleidsvoornemen 2: Behoud van een open schoolcultuur en pedagogisch klimaat
Waarom?
Missie, visie en pedagogisch concept van de school zijn vastgelegd in het
Koersdocument en in dit schoolplan. Consequente handhaving hiervan, maar na
verloop van tijd ook evaluatie/herijking, blijft een punt van zorg en aandacht.
Wie?
Aansturen
4MT
Uitvoeren
allen
Wanneer? Startdatum
continu proces
Einddatum
Beleidsvoornemen 3: Vervaardigen van een boek en een e-book over de stichting van het

4e Gymnasium (2005-2015)
Waarom?
Wat?

Wie?

Wanneer?

De initiële fase van het 4e Gymnasium is achter de rug; een boek sluit deze fase voor
iedereen zicht- en voelbaar af en markeert de overgang naar de consolidatie van een
professionele organisatie.
Resultaat
monografie over het ontstaan van het 4e Gymnasium plus een digitaal
groeidocument met foto‟s/films/links
Doel
vastleggen van de ontstaansgeschiedenis van de school
Aansturen
4MT, sectie geschiedenis
Uitvoeren
externe schrijver/journalist
Ontvangen
medewerkers, externe contacten
Startdatum
februari 2014
Tussentijds
tweemaandelijks monitoren
Einddatum
september 2015

Beleidsvoornemen 4: Oprichten van een reünistenvereniging van oud-4e Gymnasiasten
Waarom?
Inmiddels hebben drie generaties examinandi het 4e Gymnasium verlaten. Met het oog
op blijvende contacten met deze oud-leerlingen, onder meer tijdens lustra en reünies,
willen we een alumnivereniging oprichten.
Wat?
Resultaat
een orgaan, inclusief Facebook pagina, waarbij 80% van de oudleerlingen van het 4e Gymnasium is aangesloten/aangemeld
Doel
banden met oud-leerlingen handhaven/aanhalen
Wie?
Aansturen
rector, ICT-coördinator
Uitvoeren
een comité van oud-leerlingen (?)
Ontvangen
alle oud-leerlingen
Wanneer? Startdatum
januari 2014
Einddatum
mei 2015
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3. Onderwijs
3.1 Didactisch concept
Hoewel het beeld van een traditioneel gymnasium met voornamelijk klassikaal-frontale
lessen zeker niet op het 4e Gymnasium van toepassing is, leeft binnen de school de
overtuiging dat het 4e Gymnasium op het gebied van didactiek nog verder kan en moet
ontwikkelen. In het Koersdocument (juni 2012) is een duidelijk concept vastgesteld dat als
leidraad voor deze ontwikkeling dient. Dit didactisch concept van het 4e Gymnasium is
gebaseerd op de volgende pijlers:
1. differentiatie in aanbod van de lesstof (bijvoorbeeld ten aanzien van begaafde
leerlingen, meerbegaafde leerlingen en hoogbegaafde leerlingen);
2. afwisseling in werkvormen (onder andere voor leerlingen met een kortere
spanningsboog);
3. inzet van multimedia (film, ICT etc.);
4. er is/blijft ruimte voor „het verhaal‟ (voor frontaal-klassikale lesvormen);
5. Als voorwaarde voor deze pijlers geldt dat docenten ontvankelijk zijn om te
experimenteren, uit te proberen, te vernieuwen.
Een deel van deze gewenste ontwikkeling lijkt vanzelf te gaan. Veel docenten zijn vanuit hun
eigen behoefte het onderwijs te verbeteren al hard aan de slag deze leidraad naar de
praktijk te vertalen. Tegelijkertijd brengt een jonge garde, nieuwe docenten en studenten
van de opleidingsschool, meer didactische werkvormen van de opleiding mee. Toch stelt de
grote diversiteit die een doorsnee gymnasiumklas kenmerkt nog de nodige uitdagingen.
De onderwijscommissie, bestaande uit vier docenten en een afdelingsleider, houdt zich
daarom onder andere bezig met een inventarisatie van ondersteuningsbehoefte, het
aanbieden van scholing en het meedenken over en meewerken aan praktisch beleid en het
adviseren van de schoolleiding. Het klassenplan (zie par. 3.3) is hiervan een voorbeeld. Voor
de komende twee jaren ligt de nadruk voor de onderwijscommissie op differentiatie en
afwisseling in werkvormen.

3.2 Onderwijskundig concept
Het 4e Gymnasium heeft als doel leerlingen te helpen ontdekken wat hun talent is en
stimuleert hen dat talent te ontwikkelen. Dit wordt vormgegeven door gedurende de
schoolcarrière leerlingen veel mogelijkheden te bieden – zowel binnen als buiten de les,
zowel binnen als buiten de school – om hun specifieke talenten te leren kennen, te
ontwikkelen en te vervolmaken. Het schoolbeleid rond veelkleurigheid richt zich specifiek op
allochtone leerlingen en (andere) sociale klimmers (zie par. 2.2).
Het streven is ernaar om alle leerlingen te laten excelleren. Daarbij is er ruimte voor
verschil en wordt er gewerkt aan kennisoverdracht op maat van de leerling. Specifieke
aandacht gericht op excellentie valt op het 4e Gymnasium onder te verdelen in vier
categorieën:
1. de motiverende (leer)cultuur;
2. activiteiten gericht op alle leerlingen;
3. speciale activiteiten en regelingen voor excellente leerlingen;
4. aandacht voor didactiek en differentiatie voor excellente leerlingen in het klaslokaal.
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De motiverende leercultuur valt onder andere terug te zien in de inrichting van de lessen
waarbij vanaf de eerste lesdag de docenten hoge verwachtingen koppelen aan een
voortvarend tempo. Er is veel ruimte en stimulans om te excelleren: presteren is een heel
normaal begrip. Vanaf klas 4 wordt het volgen van extra vakken gestimuleerd. Veel
leerlingen doen dan ook eindexamen in een of meer extra vakken.
Er is een scala aan activiteiten waarbij leerlingen ook buiten de reguliere lessen om
worden uitgenodigd en uitgedaagd om hun kennis en kunde te ontwikkelen en te laten zien:
verschillende Olympiades, debatclub, schaakclub, open podium, muzieksalon, BEVO-club,
filmclub en nog veel meer (zie ook bijlage 4).
Daarnaast bestaan er diverse activiteiten en regelingen gericht op excellente leerlingen.
Leerlingen die goed presteren worden actief benaderd om hieraan mee te doen: de 8+
regeling (leerlingen met een 8 of hoger op hun rapport vervangen een deel van het reguliere
lesprogramma door eigen projecten), pre-university, LAPP-top en UvA masterclass (allemaal
extra programma‟s vanuit de Nederlandse universiteiten). Tweedeklassers volgen bij wijze
van pilot het vak filosofie in klas 5; vierdeklassers kunnen vervroegd starten met het
profielwerkstuk; vanaf volgend schooljaar doet de school mee aan het landelijke
Honoursprogramma van de SHZG, waarbij de beste leerlingen van de bovenbouw, naast hun
reguliere eindexamen, ook nog een persoonlijk project verrichten of ontwikkeltraject volgen.
Het kan bijvoorbeeld gaan om een uitgebreid profielwerkstuk, een eigen onderzoek, of het
volgen van extra vakken aan een universiteit of andere onderwijsinstelling. Het programma
wordt beoordeeld door een docent van een ander gymnasium en aan de hand van een
matrix van vaardigheden.
Tot slot staat aandacht voor excellente leerlingen in de les hoog op de agenda.
Docenten worden geschoold in en gestimuleerd tot het gebruik van differentiatie en
activerende didactiek. De mate waarin dit plaatsvindt is op dit moment nog erg divers en zal
daarmee de komende jaren nog een ontwikkelpunt zijn dat onder andere terugkomt binnen
sectiebijeenkomsten en scholingsdagen.

3.3 Klassenplan
Om de overgang van basisschool naar het 4e Gymnasium beter te laten verlopen is het
klassenplan ontwikkeld. In het klassenplan staat omschreven welke doelen bereikt dienen te
zijn in de eerste helft van het schooljaar met de leerlingen in klas 1, zodat na die eerste
weken een indruk kan worden verkregen welke klassen/leerlingen welke behoeften hebben.
Ook staat aangegeven wat de onderwerpen zijn die per week in de mentorlessen en
vaklessen besproken worden.
De “zachte” landing is een sterke kant van het 4e Gymnasium, maar blijft wel beperkt
tot de pedagogische aanpak. Leerlingen moeten zich veilig voelen op school, in hun
stamlokaal, met hun klasgenoten en met hun mentor. De leerlingen zitten in viertallen en
steeds in dezelfde opstelling zodat de omgeving snel vertrouwd is. Er zijn twee mentoruren
zodat de band met de mentor goed opgebouwd kan worden. Werkvormen worden ingezet
om het groepsproces in goede banen te leiden. Onder zachte landing wordt ook verstaan dat
leerlingen worden begeleid bij het leren leren.
Na zeven weken volgt een bespreking per klas waarin de gestelde doelen worden
geëvalueerd en er per klas een nieuw plan wordt gemaakt, voor de weken tot aan de
kerstvakantie. Sommige doelen zullen zijn afgerond, maar doelen kunnen ook weer
terugkomen in het nieuwe plan.
De zachte landing geldt niet voor de vakinhoud. Toetsen moeten op gymnasiaal niveau zijn,
leerlingen moeten er zo snel mogelijk achter komen of hun manier van werken/leren goed is
of nog hiaten vertoont. Op het 4e Gymnasium is sprake van de problematiek van slimme
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leerlingen en is het nodig om toetsen aan te passen; de toetsen bestaan uit twee delen:
reproductievragen en inzichtvragen. Er worden aparte cijfers gegeven voor reproductie en
voor inzicht. Een leerling die nog niet heeft leren leren maar wel heel slim is, zal voor
reproductie relatief laag scoren en voor inzicht relatief hoog. Terwijl een leerling die hard
heeft leren werken voor de goede resultaten, op beide onderdelen (inzicht en reproductie)
voldoende of hoog zal scoren. Op deze wijze wordt meer inzicht verkregen in de individuele
behoeften van leerlingen, waaraan tijdens de vak- en mentorles aandacht kan worden
geschonken.
Een geschreven tussenrapport maakt het bovenstaande inzichtelijk voor leerlingen en
ouders. Er worden drie gegevens op het rapport vermeld: hoe het zit met (studie)vaardigheden (huiswerk, spullen op orde, agendagebruik), de score op reproductie en de score
op inzicht. Alles wordt per vak ingevuld, waardoor er een breed beeld van de leerling
ontstaat.

3.4 Onderbouw/middenbouw/bovenbouw
Sinds het schooljaar 2011-2012 is de schoolcarrière voor leerlingen op het 4e Gymnasium
opgebouwd uit drie segmenten met steeds de duur van twee jaren; onderbouw (klas 1+2),
middenbouw (klas 3+4) en bovenbouw (klas 5+6). Gedurende deze periodes blijven de
stamklassen gelijk en wordt er gestreefd naar een vaste mentor. Deze opbouw geeft
houvast, leerlingen en mentoren leren elkaar goed kennen, maar biedt tegelijkertijd ook
voldoende afwisseling in de samenstelling van groepen. Dit laatste is van belang voor
klassen waarbij blijkt dat de onderlinge cohesie minder goed werkt.
Mentoren starten bij voorkeur in klas 1, 3 of 5 en verbinden zich in principe voor twee
jaar aan de klas en voor vier jaar aan het bijbehorende rayon. Hiermee hebben mentoren
goed zicht op de inhoud van twee jaarlagen en vindt er opbouw in expertise plaats.
In klas 1 en 2 wordt er tijdens mentorlessen uitgebreid aandacht besteedt aan plannen
en andere studievaardigheden. In klas 3 staat het mentoruur grotendeels in het teken van
het kiezen van een profiel en vakkenpakket. Vanaf klas 4 vervalt het mentoruur. In klas 5 en
6 hebben leerlingen in groepen van ongeveer vijftien leerlingen een persoonlijke mentor.
De verschuiving in begeleiding valt samen met de schoolvisie rond eigen verantwoordelijkheid (paragraaf 2.3) en met de (te verwachten) ontwikkeling van de leerlingen die in
toenemende mate in staat zijn zelf de juiste keuzes te maken. Daarbij worden leerlingen niet
zomaar losgelaten, maar wordt er gestreefd naar begeleiding op maat:
Klas 1

Klas 6

Klassikale
mentorlessen

Individueel
mentoraat
Zelfstandig/
Zelfverantwoordelijk

Begeleid

3.5 Leermiddelen
Er worden op het 4e Gymnasium de laatste jaren steeds meer digitale leermiddelen gebruikt.
Deze geven een ruimere mogelijkheid voor interactieve en activerende werkvormen en
vergroten de mogelijkheden voor differentiatie. Ook spreekt het leerlingen over het
algemeen erg aan, hetgeen de motivatie kan verhogen. Werkboeken behorende bij een
methode van een uitgeverij worden steeds minder gebruikt, docenten ontwikkelen hun eigen
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oefenmateriaal, al dan niet digitaal. De grens van het faciliteren van ICT in het huidige
gebouw is bijna bereikt; in het nieuwe gebouw komen gelukkig veel meer mogelijkheden.
Docenten bepalen zelf of ze digitale leermiddelen gebruiken; school stimuleert het gebruik
en faciliteert het ontwikkelen van digitaal leermateriaal en het digitaal toetsen. Voor
leerlingen zal worden overgegaan naar een systeem van BYOD (Bring Your Own Device),
waarbij uiteindelijk iedere leerling tijdens de les de beschikking heeft over een elektronisch
device. Scholing van docenten op het gebied van inzetten van digitale leermiddelen en
differentiatie heeft prioriteit.
Google Apps is de verzamelplek van eigen gemaakte leermiddelen op het
e
4 Gymnasium: hier kunnen leerlingen hun materiaal vinden en kunnen docenten materialen
delen of samen ontwikkelen.
Een toename in het gebruik van digitale leermiddelen maakt het ook noodzakelijk om
leerlingen beter bewust te maken van de nadelen van digitalistering en het gebruik van
internet en sociale media (mediawijsheid). De aandacht hiervoor zal de komende jaren
verder toenemen.

3.6 Speerpunten
In de inrichting van het 4e Gymnasium wil de school zich op een aantal terreinen anders
positioneren dan andere scholen; met name anders dan de “oude” gymnasia in Amsterdam.
Inhoudelijk is gekozen voor een vakoverstijgend thema, namelijk film. Deze keuze is
gemaakt omdat het een kunstvorm betreft, met een brede uitstraling en zowel een alfa-, een
bèta- als een kunstcomponent, die mogelijk goed aanslaat bij onze nieuwe doelgroepen.
Daarnaast is besloten om een aantal bijzondere vakken aan te bieden. Sterrenkunde is
een uitdagend vak dat appelleert aan een exacte belangstelling die veel leerlingen op het
gymnasium hebben (ongeveer 65% van de gymnasiasten kiest een bètaprofiel). Filosofie en
drama passen in een klassieke traditie en sluiten goed aan bij een gymnasiale opleiding. Fast
Lane English komt tegemoet aan de groeiende vraag naar internationaal onderwijs en naar
Engels als basistaal voor veel opleidingen in binnen- en buitenland. Tenslotte is gekozen om
het reguliere onderwijs drie keer per jaar te onderbreken door meerdaagse projecten:
vakoverstijgend; voorbereid tijdens de reguliere lessen; met cognitieve, sociale en praktische
elementen.
Hoewel er op de bovengenoemde terreinen in de afgelopen jaren veel is gepresteerd
en bereikt, is het algemene beeld dat de speerpunten (nog) onvoldoende uit de verf komen.
Ten aanzien van het vakoverstijgende profiel film moeten er nog duidelijker keuzes gemaakt
worden.
De bijzondere vakken sterrenkunde, filosofie en drama blijven onveranderd bestaan en
gewaardeerd, maar er wordt geen aparte schoolbrede status aan deze vakken toegekend:
het zijn vakken als alle andere. De Fast Lane English stroom is het afgelopen jaar reeds
tegen het licht gehouden en op een aantal punten ingrijpend aangepast; er is onder andere
een nieuwe methode ingevoerd en tijdens de lessen wordt alleen nog maar Engels
gesproken. De nieuwe Fast Lane English-klas wordt op een andere wijze samengesteld,
namelijk met behulp van een instaptoets en een motivatiegesprek. Vanaf de derde klas is
Fast Lane English een cluster en geen aparte klas meer.
Ten aanzien van de meerdaagse projecten bestaat er behoefte aan meer samenhang.
Er is inmiddels gekozen het aantal projecten terug te brengen van drie naar twee – de ene
met als thema film, de andere met als thema vakoverstijgend onderwijs. Het derde project,
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het klassentoernooi/filmfestival, blijft gewoon bestaan, maar wordt losgekoppeld van de
projecten.

Beleidsvoornemens:
Beleidsvoornemen 5: Uitbreiden differentiatie in de les t.b.v. excellente leerlingen
Waarom?
Nadat “Ruimte voor talent” buiten de les in de afgelopen jaren een duidelijk plek heeft
gekregen, komt nu de aandacht voor excellente leerlingen in de les meer centraal te
staan.
Wat?
Resultaat
een herkenbaar aanbod bij alle secties voor leerlingen die méér willen
en kunnen
Doel
voorkomen van verveling en onderpresteren in de les
Wie?
Aansturen
portefeuillehouder talentontwikkeling, 4MT, onderwijscommissie
Uitvoeren
docenten
Ontvangen
leerlingen
Wanneer? Startdatum
2014
Tussentijds
jaarlijkse evaluatie
Einddatum
2018
Beleidsvoornemen 6: Verdere ontwikkeling van afwisseling werkvormen in de les
Waarom?
Hoewel een behoorlijk deel van de leerling-populatie in staat is zich lang te
concentreren, geldt dit zeker niet voor alle leerlingen. Door bewust werkvormen te
laten wisselen kunnen alle leerlingen actief bij de les worden betrokken en wordt
tegemoet gekomen aan verschillen in leerstijl.
Wat?
Resultaat
in iedere les van 90 minuten is afwisseling in werkvormen zichtbaar en
alle docenten zijn in staat deze bewust en gericht toe te passen
Doel
actieve en betrokken leerlingen in alle lessen
Wie?
Aansturen
4MT, onderwijscommissie
Uitvoeren
docenten
Ontvangen
leerlingen
Wanneer? Startdatum
2014
Tussentijds
jaarlijkse evaluatie
Einddatum
2018
Beleidsvoornemen 7: Implementatie van het Honoursprogramma van de SHZG
Waarom?
Excellente leerlingen kunnen méér aan dan het reguliere onderwijsprogramma; zelfs
op een gymnasium. Het Honoursprogramma biedt de mogelijkheid om deze extra
capaciteit op een samenhangende wijze in te zetten, naar de wensen en behoeften
van de individuele leerling.
Wat?
Resultaat
5% van de beste leerlingen uit de bovenbouw neemt deel aan het
Honoursprogramma
Doel
de beste leerlingen uitdagen; excellentie stimuleren
Wie?
Aansturen
afdelingsleider bovenbouw
Uitvoeren
afdelingsleider bovenbouw, een aantal LD-docenten
Ontvangen
excellente leerlingen
Wanneer? Startdatum
2014
Tussentijds
jaarlijkse evaluatie
Einddatum
2018
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Beleidsvoornemen 8: Verdere ontwikkeling van het klassenplan
Waarom?
In 2013 (fase 1) is meer zicht verkregen op het gebied van “inzicht” en “reproductie”.
Daarbij is gebleken dat leerlingen regelmatig een tekort vertonen op een van beide
gebieden. Fase 2 is meer gericht op de consequenties van deze wetenschap: hoe
wordt er voor gezorgd dat deze hiaten worden aangepakt?
Wat?
Resultaat
eersteklassers bezitten de benodigde basisstudievaardigheden om het
4e Gymnasium succesvol te doorlopen
Doel
- soepelere overgang van basisschool naar het 4e Gymnasium
- uitstroom in klas 1 en 2 verminderen
Wie?
Aansturen
onderwijscommissie
Uitvoeren
mentoren klas 1 en vakdocenten
Ontvangen
leerlingen klas 1
Wanneer? Startdatum
2014
Tussentijds
halfjaarlijkse evaluatie
Einddatum
continu proces
Beleidsvoornemen 9: Bewust onderscheid maken tussen onderbouw/middenbouw/bovenbouw
Waarom?
Niet alle leerlingen en ouders zijn bekend met de keuze in opbouw van de jaarlagen
en de bewuste afbouw in begeleiding.
Wat?
Resultaat
meer uitleg aan leerlingen en ouders over de inrichting van het
mentoraat en de afbouw in begeleiding
Doel
voorkomen van verkeerde verwachtingen
Wie?
Aansturen
afdelingsleiders
Uitvoeren
mentoren
Ontvangen
leerlingen en ouders
Wanneer? Startdatum
2014
Tussentijds
jaarlijkse evaluatie
Einddatum
2016
Beleidsvoornemen 10: Stimuleren van digitale leermiddelen
Waarom?
Dit werkt activerend en biedt meer mogelijkheden tot differentiatie.
Wat?
Wie?

Wanneer?

Resultaat
Doel
Aansturen
Uitvoeren
Ontvangen
Startdatum
Tussentijds
Einddatum

in 20% van de lestijd wordt gebruik gemaakt van digitale leermiddelen
hogere motivatie bij leren door leerlingen en beter maatwerk
ICT commissie
docenten
leerlingen
september 2014 nulmeting (hoeveel % lestijd wordt er besteed?)
tussentijdse meting na betrekking nieuwe gebouw september 2016
september 2018

Beleidsvoornemen 11: Verdere profilering van film
Waarom?
In het Koersdocument is het speerpunt film geformuleerd. Naast een versteviging van
het vak Film wordt er gestreefd naar een brede integratie in de school.
Wat?
Resultaat
alle secties geven film een plek in hun curriculum
Doel
film niet als losstaand element, maar breed geïntegreerd in de school
Wie?
Aansturen
filmcoördinator
Uitvoeren
secties
Ontvangen
leerlingen
Wanneer? Startdatum
2014
Tussentijds
jaarlijkse evaluatie
Einddatum
2016
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4. Leerlingenzorg en -begeleiding
4.1

Uitgangspunten

Het 4e Gymnasium is een kleine, overzichtelijke school met oog voor persoonlijke
ontwikkeling van kinderen. Dit komt niet alleen tot uiting in de dagelijkse onderwijspraktijk,
maar ook in de persoonlijke begeleiding van leerlingen. De school voelt zich verantwoordelijk
voor leerlingen die om wat voor reden dan ook dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling,
zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Door tijdig problemen te signaleren
willen we ervoor zorgen dat deze snel worden opgelost. De rol van docenten en mentoren is
daarom bij de begeleiding van leerlingen heel belangrijk. Leerlingbegeleiding is niet een zaak
van specialisten, maar gaat het hele team aan.
In een enkel geval zal er meer tijd en expertise nodig zijn om tot een oplossing te
komen. Er zal dan op school gezocht worden naar specifieke begeleiding door specialisten.
De school onderhoudt nauwe contacten met externe hulpverleningsorganisaties. De
organisatie van de leerlingenzorg is terug te vinden in het zorgprofiel van de school.

4.2

Zorgprofiel

Met het oog op de Wet op het Passend onderwijs (zie par. 1.4) zijn de onderwijsbesturen in
Amsterdam een Samenwerkingsverband (SWV) aangegaan. Binnen dit SWV definieert iedere
school een eigen zorgprofiel (ook wel: schoolondersteuningsprofiel, SOP), waarin staat
aangegeven op welke wijze de school invulling geeft aan het bieden van passend onderwijs
en waar haar grenzen liggen.
De komende periode zal in Amsterdam afstemming plaatsvinden tussen de
verschillende scholen over het type zorg dat elke school kan bieden. Ook over de afschaffing
van het leerling gebonden budget (“rugzakjes”) en over de nieuwe betalingsovereenkomst
van zorgmiddelen zullen afspraken gemaakt worden met alle Amsterdamse VO scholen.
Het 4e Gymnasium kiest niet voor een uitgesproken zorgprofiel – trouwens evenmin als de
andere categorale gymnasia – maar voor een algemeen profiel zonder specifieke expertises.
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, bijvoorbeeld hoogbegaafde leerlingen,
dyslectische leerlingen of leerlingen met ADHD, vermelden dit tijdens hun inschrijving op de
school, zodat specifieke hulp snel en adequaat kan worden ingezet. Die hulp kan gegeven
worden door bijvoorbeeld de remedial teacher of een ambulant begeleider. Wanneer leerling
en ouders twijfelen of het gymnasium wel aansluit bij hun specifieke onderwijsbehoefte,
volgt er een gesprek met de afdelingsleider van de onderbouw. Bijvoorbeeld in geval van
zware vormen van dyslexie wordt soms de gezamenlijke conclusie getrokken dat een ander
onderwijstype geschikter is.

4.3

Zorgstructuur

In het kader van de Wet op het Passend onderwijs is recent een Schoolondersteuningsplan,
de opvolger van het Zorgplan, opgemaakt. Het beschrijft de zorgstructuur op het
4e Gymnasium en de wijze waarop de zorg en begeleiding van leerlingen is georganiseerd.
De begeleiding van leerlingen vindt in eerste aanleg plaats door de mentor, die op
het 4e Gymnasium een centrale rol speelt. Hij of zij is altijd het eerste aanspreekpunt voor
zowel leerlingen als ouders. Leerlingen die meer begeleiding nodig hebben dan vakdocent en
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mentor kunnen geven, worden aangemeld bij de zorgcoördinator. Als het nodig is, wordt het
Zorg- en adviesteam (ZAT) ingeschakeld. Dit team bestaat uit zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werker, schoolarts, leerplichtambtenaar en afdelingsleiders. Tenslotte heeft
de school contact met een breed netwerk aan externe specialisten en instanties.

4.4

Taal- en rekenbeleid

Het doel van taalbeleid is het bereiken van een adequaat taalvaardigheidniveau bij alle
leerlingen, ongeacht het niveau waarmee zij instromen. Niet alleen bij het vak Nederlands
maar bij alle vakken is er daarom aandacht voor taalvaardigheid. Leerlingen vergroten op die
manier hun woordenschat, leren hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en snappen de
structuur van steeds moeilijkere en langere teksten. Vakdocenten willen laten zien dat het
loont om beter te kunnen lezen, schrijven en spreken, zodat alle leerlingen mee kunnen
doen in een maatschappij die hoge eisen stelt aan taalvaardigheid. De rol van de school is te
zorgen voor diagnose, aanpak en evaluatie en te zorgen voor communicatie daarover met de
betrokken leerlingen, ouders en docenten.
De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan een opbrengstgericht taalbeleid.
Leerlingen worden met behulp van het programma Diataal structureel gescreend op (de
ontwikkeling van) hun taalvaardigheid, de uitkomsten hiervan worden besproken en
meegewogen tijdens rapportvergaderingen. In samenwerking met andere gymnasia, wordt
onderzoek gedaan naar het criteriumgericht beoordelen van schrijfvaardigheid. In een
taalatelier worden goede en zwakke lezers uit de onderbouw aan elkaar gekoppeld en tijdens
een naschoolse vertaalclub komen ook de beste leerlingen van de bovenbouw aan hun
trekken.
Het doel van rekenbeleid is het rekenniveau van alle leerlingen in klas 5 op een zodanig
niveau te krijgen dat zij de verplichte rekentoets met een voldoende kunnen afronden. Per
2015 zal een voldoende rekentoets daarom een eis zijn bij de bevordering van klas 5 naar 6.
Om leerlingen op het gewenste niveau te krijgen, worden leerlingen al in de eerste klas
getoetst. Degenen die het laagst scoren worden binnen en buiten de lessen begeleid zodat
ze goed mee kunnen met de vakken waarbij rekenen als vaardigheid vereist is. In klas 4
worden alle leerlingen getest, zodat ze kunnen vaststellen wat hun kansen zijn voor de
rekentoets in klas 5. Leerlingen in klas 4 krijgen digitaal oefenmateriaal en diegenen die er
slecht voor staan krijgen een aantal hulplessen ter voorbereiding op de afname in klas 5.

4.5

Toelatingsbeleid van nieuwe leerlingen

In het afgelopen decennium is de Amsterdamse markt van vwo-plus scholen (scholen die
zich richten op het hoogste onderwijssegment en op leerlingen met de hoogste Cito-scores)
aanzienlijk gegroeid: van drie naar vijf categorale gymnasia en van een naar drie of vier
(afhankelijk van de definitie) categorale vwo‟s.
De reden voor deze spectaculaire groei is de sterk gestegen vraag naar dit onderwijstype, waarbij „klein‟, „categoraal‟ en „kwaliteit‟ de drie kernbegrippen lijken te zijn: een kleine,
veilige school, waar door het aanbieden van één type onderwijs een grote saamhorigheid
bestaat, terwijl het onderwijs voldoet aan de hoge ambities van leerlingen en ouders.
Hoewel een terugloop in belangtelling voor dit type onderwijs niet geheel valt uit te
sluiten, is de verwachting dat de grote vraag naar gymnasiaal (en ander vwo-plus) onderwijs
in de komende jaren zal blijven bestaan. Het stelt de scholen, waaronder het 4e Gymnasium,
voor een aantal keuzes omtrent profilering en toelatingscriteria.
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Binnen enkele jaren zal de Cito-toets pas later in het schooljaar worden afgenomen,
zodat de bruikbaarheid van deze toets bij de toelating van leerlingen problematischer wordt.
Momenteel wordt in Amsterdam onderzocht of een gevalideerd leerlingvolgsysteem van het
PO deze rol kan overnemen.
Daarnaast wordt op verschillende niveaus nagedacht over een andere gang van
zaken bij overaanmelding. De kernprocedure schrijft in dergelijke gevallen loting voor, maar
dit heeft in het recente verleden tot grote problemen geleid, zoals leerlingen die meermalen
achtereen op verschillende scholen werden uitgeloot. Momenteel wordt daarom onderzocht
of in plaats van loting een systeem van matching kan worden toegepast, waarbij leerlingen
die niet op de school van hun eerste keuze terecht kunnen, in één moeite door worden
geplaatst op een andere school waar wel plaats is; volgens een zelf opgegeven volgorde.
Samen met de andere Amsterdamse gymnasia wordt nagedacht over een systeem
van ranking, waarbij er in geval van overaanmelding niet wordt geloot, maar leerlingen
worden geplaatst op volgorde van vooraf omschreven geschiktheidscriteria.
En tenslotte wordt binnen het 4e Gymnasium nagedacht over de mogelijkheid en
wenselijkheid van voorrangscategorieën, bijvoorbeeld van doelgroepleerlingen die dankzij
zorgvuldige scouting in een vroeg stadium aan onze school zijn verbonden.

4.6

Mentoraat

Vanwege de centrale rol die mentoren spelen in de begeleiding en de zorgstructuur op
school (zie par. 4.3), is het de bedoeling het mentoraat in de komende jaren verder te
versterken. Een eerste voorwaarde daarvoor is een goede taakomschrijving van het
mentoraat, waarin staat wat er wordt verwacht van een mentor, maar ook en vooral wat een
mentor níet zal bieden.
Enige jaren geleden is de school overgegaan naar een systeem waarin de
schoolcarrière in drie fases wordt opgeknipt, waarbij een leerling in principe drie mentoren
tijdens zijn loopbaan krijgt (zie par. 3.4). Dit betekent ook dat er drie vaste groepen
mentoren zijn ontstaan met ieder hun eigen specialisme: mentoren onderbouw die
gespecialiseerd zijn in het aanleren van studievaardigheden en het diagnosticeren van hiaten
hierin; mentoren middenbouw die het keuzetraject goed kunnen begeleiden en leerlingen
kunnen coachen naar meer zelfstandigheid; mentoren bovenbouw die gericht zijn op (de
planning rondom het behalen van) het eindexamen.
Een commissie buigt zich momenteel over versterking van het mentoraat, het
verduidelijken van de rol van de mentor en het stroomlijnen van de contacten tussen
mentoren en ouders.
Binnen het mentoraat spelen de plannen van aanpak een belangrijke rol: alle leerlingen die
op basis van hun huidige rapport niet zouden overgaan, moeten zo‟n plan van aanpak
maken. Het doel is om leerlingen de regie te laten nemen over het eigen leerproces en zo
meer verantwoordelijk te maken. In de komende jaren zullen deze plannen van aanpak
systematischer gemaakt, vastgelegd en gevolgd gaan worden.

4.7

Studiebegeleiding

Het 4e Gymnasium kent een heel scala aan begeleidingsvormen voor leerlingen die behoefte
hebben aan extra ondersteuning bij het schoolwerk: uiteenlopend van plusles (extra
vakhulp), steunles (één-op-één begeleiding door een oudere leerling), cursussen
studievaardigheid en faalangstreductie, tot een huiswerkklas en zelfs een huiskamer, waar
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leerlingen zonder rustige leerplek thuis intensieve begeleiding op zowel vakinhoudelijk als
sociaalpsychologisch terrein krijgen.
In de komende jaren zal een aantal vormen van studiebegeleiding beter worden
gestroomlijnd. Er zal worden onderzocht of in de nieuwe huisvestingssituatie van de
bovenbouw (de verhuizing van Klision naar de brede school Houthaven: zie par. 9.1) de
huiskamer in een andere opzet kan terugkeren, namelijk door iets minder intensieve
begeleiding te bieden aan behoorlijk méér leerlingen, oftewel door een integratie van
huiskamer en huiswerkklas.
Ook op andere terreinen, zoals bij het systeem van vakhulp die bovenbouwleerlingen
aan onderbouwleerlingen geven, zullen in de komende jaren nieuwe initiatieven worden
ontplooid. Dit sluit goed aan bij het streven om meer leerlingen actief te betrekken bij de
school(organisatie) en op een breder gebied een beroep te doen op hun talenten (zie par.
5.4).

4.8

Uitstroom van doelgroepleerlingen

In dit hoofdstuk over leerlingenzorg en -begeleiding komt een centraal probleem op school
aan de orde, namelijk de te hoge uitstroom van doelgroepleerlingen in de onderbouw.
In de afgelopen jaren zijn structurele stappen voorwaarts gezet in het streven om
meer leerlingen uit niet-gymnasiale milieus binnen te halen (zie par. 2.2). Met het behalen
van die doelstelling is een ander probleem sterker naar voren gekomen, namelijk de hoge
uitstroom van deels deze zelfde leerlingen; met name in klas 2:

Uitstroompercentage klas 2
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Een belangrijke doelstelling voor de komende jaren is dan ook het terugdringen van deze
uitstroom. Naast de reeds genoemde maatregelen, onder andere met betrekking tot
versterking van het mentoraat en het efficiënter maken van de studiebegeleiding, is het
streven meer energie te steken in het beter voorbereiden van (doelgroep)leerlingen en hun
ouders op een gymnasiumopleiding. Een van de ideeën is om de Spitsklas, een klas voor
leerlingen van groep 8 die zich hebben ingeschreven op het gymnasium, te verlengen tot het
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hele schooljaar van groep 8 of tenminste een groot deel daarvan. Daarnaast willen we ons
meer gaan richten op het voorlichten en begeleiden van ouders van doelgroepleerlingen.

Beleidsvoornemens:
Beleidsvoornemen 12: Afstemmen van zorgmogelijkheden met overige VO scholen in Amsterdam
Waarom?
Om de zorgplicht beter te kunnen uitvoeren binnen het Amsterdamse samenwerkingsverband.
Wat?
Resultaat
een overzicht welke scholen gespecialiseerd zijn in bepaalde
ondersteuning
Doel
leerlingen die bij ons onvoldoende of niet de juiste zorg kunnen krijgen
adequater doorverwijzen naar een passende school
Wie?
Aansturen
samenwerkingsverband Amsterdam
Uitvoeren
zorgcoördinator
Ontvangen
4MT
Wanneer? Startdatum
januari 2014
Tussentijds
2015 evaluatie
Einddatum
2016 eventuele aanpassingen
Beleidsvoornemen 13: Taalniveau en -ontwikkeling van leerlingen systematisch meten,

vastleggen en volgen
Waarom?
Wat?

Wie?

Wanneer?

Taalniveau speelt een centrale rol in het welslagen van leerlingen op gymnasia. Door
de ontwikkeling hiervan te volgen, kan adequater worden bijgestuurd.
Resultaat
uitslagen Diataal worden vastgelegd in Magister, overgedragen aan en
gebruikt door de mentoren gedurende de onderbouw
Doel
onderbouwrendement verbeteren
Aansturen
taalcoördinator
Uitvoeren
mentoren, docenten Nederlands
Ontvangen
leerlingen
Startdatum
reeds begonnen
Tussentijds
jaarlijkse evaluatie
Einddatum
continu proces

Beleidsvoornemen 14: Versterking van het mentoraat
Waarom?
Mentoren spelen een centrale rol in de zorg en begeleiding op school. Met invoering
van passend onderwijs, zal die rol alleen maar belangrijker worden. Uit enquêtes blijkt
dat leerlingen en ouders relatief ontevreden zijn over de begeleiding en informatie.
Wat?
Resultaat
- taakomschrijving mentoraat per afdeling
- scholing van mentoren voor betere leerlingbegeleiding (passend
onderwijs)
- leerling-tevredenheid in klas 3 ≥ 6,5
- alle leerlingen weten wat ze wel en niet mogen verwachten van hun
mentor
Doel
betere aansluiting van het aanbod van mentoren op de vraag van
leerlingen en ouders
Wie?
Aansturen
4MT
Uitvoeren
commissie mentoraat
Ontvangen
mentoren
Wanneer? Startdatum
januari 2014
Tussentijds
halfjaarlijkse evaluatie
Einddatum
2016
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Beleidsvoornemen 15: Plannen van aanpak systematisch maken, vastleggen en volgen
Waarom?
Het huidige systeem met plannen van aanpak wanneer een leerling in de problemen
dreigt te komen, bevalt goed en zal verder worden uitgebouwd.
Wat?
Resultaat
plannen van aanpak worden vastgelegd in Magister, overgedragen aan
en gebruikt door de mentoren gedurende de onderbouw
Doel
onderbouwrendement verbeteren
Wie?
Aansturen
afdelingsleiders
Uitvoeren
mentoren
Ontvangen
leerlingen
Wanneer? Startdatum
reeds begonnen
Tussentijds
jaarlijkse evaluatie
Einddatum
continu proces
Beleidsvoornemen 16: Integratie huiskamer en huiswerkklas
Waarom?
Momenteel beschikt de school over een huiswerkklas met „stilte‟ en een huiskamer met
intensieve opvang en (huiswerk)begeleiding. Door integratie van beide instituten in de
nieuwe dislocatie (Brede school) kunnen méér leerlingen op een efficiënte manier
worden begeleid en geholpen.
Wat?
Resultaat
één goed werkend instituut (huiskamer), met verschillende vormen van
begeleiding, van intensief tot zelfsturend
Doel
een efficiëntere toepassing van begeleidingstijd
Wie?
Aansturen 4MT
Uitvoeren
huiskamermentor, begeleiders
Wanneer? Startdatum januari 2014
Einddatum september 2014
Beleidsvoornemen 17: Onderbouwrendement verbeteren
Waarom?
Terugdringen van de uitstroom (schoolverlaters die niet naar een gymnasium gaan) in
met name klas 2.
Wat?
Resultaat
- uitstroom klas 2 ≤ 7%
- uitstroom hele school ≤ 5%
Doel
resultaat verbeteren en talent beter benutten
Wie?
Aansturen afdelingsleider onderbouw
Ontvangen leerlingen
Wanneer? Startdatum 2014
Tussentijds jaarlijkse evaluatie
Einddatum 2018
Beleidsvoornemen 18: Leerling-tevredenheid in klas 3 verbeteren
Waarom?
Momenteel is er sprake van relatief lage leerling-tevredenheid in klas 3; in het
algemeen en met name op het terrein van het mentoraat.
Wat?
Resultaat
- leerling-tevredenheid klas 3 ≥ 7,3
- klankbordgroep vier maal per jaar bijeen
- leerlingenraad wordt betrokken bij besluiten die klas 3 aangaan
- betere communicatie met leerlingen en ouders
Doel
grotere tevredenheid, onderbouwrendement verbeteren
Wie?
Aansturen afdelingsleider klas 3
Uitvoeren
afdelingsleider, mentoren klas 3
Ontvangen leerlingen
Wanneer? Startdatum schooljaar 2013-2014
Einddatum juli 2014
Cyclus
jaarlijks
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Beleidsvoornemen 19: Verlenging van de Spitsklas en oriëntatie op het creëren van een

voorrangspositie voor spitsklasleerlingen bij toelating
Waarom?

Wat?

Wie?

Wanneer?

De huidige periode vanaf maart tot juli is te kort om achterstanden goed weg te
werken en te laat om leerlingen een keuze te bieden of het gymnasium geschikt voor
ze is. Wanneer in een eerder stadium meer wordt geïnvesteerd in (doelgroep)
leerlingen, wordt deze leerlingen ook iets meer garantie geboden.
Resultaat
- Spitsklas van 30 weken
- een besluit over toelatingsgarantie van deze leerlingen
Doel
leerlingen beter beslagen ten ijs laten komen: onderbouwrendement
verbeteren
Aansturen
rector
Uitvoeren
coördinator veelkleurigheid, docent spitsklas
Ontvangen
doelgroepleerlingen
Startdatum
2014
Einddatum
2018

Beleidsvoornemen 20: Voorlichten en begeleiden van ouders van doelgroepleerlingen
Waarom?
Bij het begeleiden van doelgroepleerlingen is de invloed van ouders groot en moeten
school en ouders tot een gemeenschappelijke aanpak komen.
Wat?
Resultaat
een jaarlijkse “opleidingsgroep” van ouders van doelgroepleerlingen
met ca. 6 bijeenkomsten om voorlichting te geven en uit te wisselen
Doel
onderbouwrendement verbeteren
Wie?
Aansturen
rector
Uitvoeren
coördinator veelkleurigheid, ingehuurde krachten
Ontvangen
doelgroepleerlingen
Wanneer? Startdatum
2014
Einddatum
2016
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5. Activiteiten buiten de les
5.1 Cultuur
In de beste gymnasiale traditie, speelt cultuur een belangrijke rol. Jaarlijks wordt een
selectie gemaakt uit het rijke kunst- en cultuuraanbod in Amsterdam. Muziek, dans, theater,
beeldende kunst, architectuur, fotografie en literatuur komen aan bod. In de jaaragenda is te
zien wanneer de excursies plaatsvinden.
Ook wordt er jaarlijks een muzieksalon georganiseerd, waarin muzikale talenten van
leerlingen uit diverse stijlen tot hun recht komen. Naast deze muzieksalon is er, ook jaarlijks,
een open podium. Hier krijgen alle leerlingen de kans om in elke gewenste vorm van
podiumkunst iets aan het publiek te presenteren.
Film neemt een bijzondere plaats in binnen de culturele jaaragenda. Voor dit vak
wordt een leerlijn opgezet die doorloopt van de eerste tot en met de zesde klas.
Naast film als expliciet vak bieden we ook het vak drama. Dit resulteert in diverse
avond(vullende) voorstellingen; uitgevoerd en vaak ook opgezet door leerlingen.

5.2 Sport
Sport en lichaamsbeweging krijgt in het curriculum op verschillende momenten een plek. Dit
gebeurt door sporttoernooien: een atletiek sporttoernooi voor klas 1 t/m 3; een softbaltoernooi voor klas 4 en 5; een voetbaltoernooi voor klas 6. Daarnaast staat jaarlijks een
basketbal- en een (facultatief) volleybaltoernooi op het programma.
Ook tijdens het klassentoernooi nemen de klassen het tegen elkaar op in onder meer
roeien, voetbal, hockey en dans.
De leerlingen van klas 4 en 5 krijgen naast de gewone gymlessen ook les in fitness. Hier
krijgen zij informatie over trainingsprincipes, anatomie en core stability. In hun tussenuren
kunnen zij in het algemeen ook gebruik maken van de fitnessruimte.

5.3 Reizen en excursies
Op het 4e Gymnasium worden verschillende reizen georganiseerd: in de onderbouw hebben
deze vooral een sociale en sportieve invulling; in de bovenbouw meer een culturele. De
reizen vallen voor een deel op hetzelfde moment, zodat de “overlast” in de jaarplanning tot
een minimum wordt beperkt: de reizen in klas 3, 4 en 5 vallen samen; de reis in klas 2 valt
aan het begin van het schooljaar. Klas 2 gaat op zomerkamp naar Uffelte, klas 3 op
herfstkamp naar de Ardennen. Leerlingen uit klas 4 worden verdeeld over de drie moderne
vreemde talen (MVT) en de bijbehorende hoofdsteden (Parijs, Londen en Berlijn). In klas 5
gaan alle leerlingen naar Rome. Aan het einde van klas 5 komt er een facultatieve reis in het
kader van het examenprogramma. Voor leerlingen die de Fast Lane English stroming volgen,
is er nog een extra reis in klas 1 en 2 naar Engeland.
Naast de reizen bestaan er op het 4e Gymnasium vele excursies. Deze bieden de
mogelijkheid om op een andere manier te leren dan binnen school mogelijk is.
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5.4 Vóór leerlingen, dóór leerlingen
Op het 4e Gymnasium staat de ontwikkeling naar zelfstandigheid van de leerlingen centraal.
Deze zelfstandigheid wordt niet alleen gestimuleerd ten aanzien van planning en uitvoering
van leerwerk, maar ook op diverse organisatorische terreinen. Er bestaan maar liefst drie
leerlingenorganisaties, ieder met een eigen taak.
De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen op school; twee leden van de
leerlingenraad hebben zitting in de medezeggenschapsraad (zie ook par. 7.2). De Senaat
wordt gevormd door een groep leerlingen uit klas 3 t/m 6. Samen met twee docenten
organiseren zij activiteiten zoals de schoolfeesten en het klassentoernooi. Dèmos tenslotte
bestaat uit tien leerlingen uit klas 5 en 6. Deze leerlingen regelen en organiseren zaken
aangaande Klision, het bijgebouw van de school, waar deze raad een eigen kamer heeft.
Naast deze drie geledingen zijn er op diverse plekken rondom het onderwijs ook leerlingen
actief in de organisatie: onder andere de organisatie van steunles van bovenbouwleerlingen
aan onderbouwleerlingen, het jaarlijkse voetbaltoernooi voor klas 6 en de organisatie van de
eindexamenborrel. In de komende jaren wordt de hoeveelheid en de diversiteit van vormen
waarin leerlingen zich op organisatorisch vlak kunnen ontwikkelen verder uitgebreid.

Beleidsvoornemens:
Beleidsvoornemen 21: Goede ruimten creëren voor cultuur (o.a. film en toneel) in de nieuwbouw
Waarom?
In het kader van het rijke culturele programma, met extra aandacht voor film en
drama, dienen er binnen het schoolgebouw genoeg ruimte en faciliteiten te zijn om
hiermee aan de slag te gaan.
Wat?
Resultaat
genoeg ruimtes die film/drama/avondprogramma‟s faciliteren
Doel
zorgen dat het cultuuronderwijs voldoende tot ontwikkeling kan komen in
het nieuwe gebouw
Wie?
Aansturen rector
Uitvoeren
bouwteam, kunstsectie
Wanneer? Startdatum reeds begonnen
Einddatum 1 augustus 2016
Beleidsvoornemen 22: Leerlingen stimuleren tot het zelf opzetten van en deelnemen aan

buitenschoolse activiteiten
Waarom?

Wat?

Wie?
Wanneer?

De school kent een grote waarde toe aan de ontwikkeling van organisatorische
eigenschappen van leerlingen in hun weg naar zelfstandigheid. Daarom worden
leerlingen gestimuleerd om allerlei buitenschoolse activiteiten op te zetten: van
cateringcommissie tot beleggingsfonds en van bijlessysteem tot techniekcommissie.
Resultaat
- er zijn meer dan 10 verbanden waar leerlingen zich buiten schooltijd
kunnen ontwikkelen
- 20% van de leerlingen neemt op enig moment deel aan een van deze
verbanden
Doel
de ontwikkeling van onze leerlingen naar zelfstandigheid op
organisatorisch vlak zo breed en divers mogelijk tot uiting laten komen
Aansturen 4MT, leerlingen(raad), docenten
Uitvoeren
leerlingen
Startdatum 2014
Tussentijds jaarlijkse evaluatie
Einddatum 2018
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Beleidsvoornemen 23: Invoeren van twee profielreizen
Waarom?
Voor het leren van bepaalde onderwerpen uit het bovenbouwcurriculum is
onderzoek/studie op locatie de beste vorm. De profielreizen in klas 5 zijn hiervoor
bedoeld, maar tot op heden niet georganiseerd.
Wat?
Resultaat
twee succesvolle reizen met inhoud gekoppeld aan het eindexamen van
twee of meer vakken
Doel
leerlingen doen klein deel van hun curriculum op andere en intensieve
wijze
Wie?
Aansturen rector, afdelingsleider bovenbouw
Uitvoeren
betrokken secties
ontvangen leerlingen klas 5
Wanneer? Startdatum mei 2014
Tussentijds september 2014
Einddatum mei 2015
Beleidsvoornemen 24: Formuleren en implementeren van nieuw alcohol- en tabaksbeleid
Waarom?
Vanwege de wetswijziging die gebruik van alcohol en tabak beneden de 18 jaar
strafbaar stelt.
Wat?
Resultaat
het alcohol- en rookbeleid van de school is vastgelegd in een protocol,
met o.a. aandacht voor schoolfeesten, roken op het schoolplein,
(Rome)reizen en alcoholgebruik door medewerkers tijdens
buitenschoolse activiteiten
Doel
duidelijkheid verschaffen aan leerlingen, ouders en medewerkers over de
regels en de handhaving daarvan
Wie?
Aansturen 4MT
Uitvoeren
4MT, projectcoördinatoren, begeleiders van reizen
Wanneer? Startdatum februari 2014
Tussentijds tussentijdse evaluatie
Einddatum december 2014
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6. Personeelsbeleid
6.1 Uitgangspunten
Het personeelsbeleid van het 4e Gymnasium is gebaseerd op de volgende ambities en
uitgangspunten:
Er wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen
in alle geledingen binnen de school: binnen het onderwijzend personeel, het
onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding, maar ook binnen individuele
secties;
ook in andere opzichten wordt diversiteit binnen het medewerkersteam verwelkomd –
bijvoorbeeld in cultuur, religie en seksuele geaardheid of door de aanwezigheid van
mindervalide collega‟s;
werving van nieuwe collega‟s geschiedt aan de hand van een duidelijk profiel van een
4e Gymnasiumdocent (zie par. 6.2);
tijdens de wervingsprocedure wordt helder uiteengezet wat er van docenten wordt
verwacht;
nieuwe docenten en studenten mogen rekenen op een adequate begeleiding;
er bestaat een duidelijk loopbaanperspectief, ook bínnen het docentschap, onder
meer door differentiatie van drie docenttypes met een carrièreperspectief, door
waardering voor het docentschap, door zaken zoals de 4Beurs (waarbij docenten tijd
krijgen voor een zelfgekozen project) en een stagemogelijkheid bij de schoolleiding;
docenten worden regelmatig en systematisch beoordeeld volgens een scherpe,
transparante beoordelingsprocedure;
C-taken (individuele, niet lesgebonden taken) rouleren zo veel mogelijk, zodat er
regelmatig interessante taken vacant komen;
een academische, onderzoekende houding wordt bij alle docenten gestimuleerd,
onder meer in de academische opleidingsschool;
er wordt structureel aandacht besteed aan zaken als verantwoording, terugkoppeling,
vastleggen, borgen van resultaten, evalueren wat goed ging/beter kan etc., kortom:
aan een professionele PDCA cyclus (plan-do-check-act).

6.2 Profiel van een 4e Gymnasiumdocent
In 2012 is een profiel opgesteld van de (gewenste) docent op het 4e Gymnasium. Het profiel
bestaat uit twee delen: het eerste deel (A) is afkomstig uit de profielschets van een
gymnasiumdocent door de SHZG (2008). Het tweede deel (B) is een schooleigen uitwerking
van dit algemene profiel. De verschillende competenties, attitudes en activiteiten keren terug
in de beoordelingsprocedure van docenten.

A – een gymnasiumdocent:

heeft een academisch werk- en denkniveau;
toont in zijn lessen een geactualiseerd hoog kennisniveau;
beschikt over relevante didactische en pedagogische kwaliteiten en blijft deze
ontwikkelen;
draagt zorg voor het (vakoverstijgend) onderwijs in alle leerfasen;
heeft een visie op de onderwijsbehoefte van de gymnasiumleerling;
levert binnen en buiten de les een bijdrage aan de ontwikkeling van het gymnasiale
onderwijsconcept;
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levert een bijdrage aan de culturele en/of sociale vorming van de leerling;
ontwikkelt in de loop der jaren een aantoonbare expertise in zijn vakgebied.

B – een 4e Gymnasiumdocent:
Attitude:

is ontwikkelingsgericht; staat open voor nieuwe lesmethoden, -technieken en
-inzichten;
heeft hart voor leerlingen en stelt zich open voor hun inbreng en feedback; nodigt
leerlingen uit om mee te denken, mee te praten en medeverantwoordelijkheid te
dragen;
houdt van zijn vak en draagt dat zowel binnen als buiten de les met verve uit;
heeft een onderzoekende houding ten aanzien van de kwaliteit en de ontwikkeling
van het onderwijs;
is een teamspeler: zoekt actieve interactie met collega‟s, bijvoorbeeld d.m.v.
collegiale consultatie, (vakoverstijgende) samenwerking en interesse voor andermans
vakinhoud en lesaanpak;
is breed georiënteerd en betrokken binnen de school;
heeft een belangstelling die verder reikt dan alleen het eigen vak: voelt zich
betrokken bij de school als geheel, is maatschappelijk bewust en denkt buiten de
gebaande paden.

Activiteiten:

De 4e Gymnasiumdocent ontwikkelt zich in de volgende richting:
ontwikkelt zelf delen van het curriculum en vervaardigt eigen leermiddelen en
lesmateriaal;
onderhoudt contacten buiten school, bijvoorbeeld met externe deskundigen,
zusterscholen, hoger onderwijs, musea, bedrijven of maatschappelijke organisaties;
draagt bij aan schoolbrede taken en is betrokken bij schoolevenementen;
begeleidt en coacht zowel collega‟s als studenten (leraren-in-opleiding);
denkt mee over schoolbeleid en adviseert collega‟s en de schoolleiding.

6.3 Begeleiding van nieuwe docenten
Sommige nieuwe docenten op het 4e Gymnasium, óók docenten met een rijke ervaring op
andere scholen, kampen tijdens de eerste periode met aanpassingsproblemen. Dit lijkt onder
meer een gevolg te zijn van de schoolcultuur op het 4e Gymnasium, die afwijkt van wat veel
collega‟s gewend zijn op andere scholen – zeker op scholen buiten Amsterdam.
Om nieuwe docenten te ondersteunen is in de afgelopen jaren onder meer een
intervisiegroep gestart (in combinatie met leraren-in-opleiding), er is een startpakket
samengesteld voor nieuwe collega‟s (met antwoorden op vragen als wie-is-wie? en waarvind-ik…?), de rector voert jaarlijks in het najaar gesprekken met alle nieuwe medewerkers
en er is een instrument ontwikkeld om het klassenmanagement van beginnende docenten te
verbeteren (de reactieladder). Eén van de afdelingsleiders heeft zich gespecialiseerd als
individueel coach. Daarnaast is er de reeds langer bestaande structuur van een groep
nieuwe docenten onder leiding van een docentenbegeleider. Gezien de ontwikkeling en
leeftijdsopbouw van het team, ligt het in de lijn der verwachtingen dat deze begeleiding zich
in de komende jaren minder zal gaan richten op uitsluitend nieuwe collega‟s, maar ook op
zittende.

- 31 -

——— Schoolplan het 4e Gymnasium 2014-2018 ———
6.4 Gesprekkencyclus
Iedere medewerker wordt minimaal eens in de vier jaar beoordeeld conform de wet BIO.
Halverwege deze periode vindt er een functioneringsgesprek plaats. Daarnaast vinden er ook
andere formele gesprekken plaats zoals doelstellingengesprekken (het jaar nadat
beoordeling heeft plaatsgevonden), sectiegesprekken (rondom de examenresultaten) en
jaarlijkse gesprekken van alle docenten met de rector naar aanleiding van de taaktoedeling
in het komende schooljaar.
Bij de beoordeling van docenten volgt het 4e Gymnasium het functiewaarderingssysteem
(FUWA-Sys) van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG). Hierin worden,
conform de gebruikelijke functieontwikkeling junior-medior-senior, de volgende functies
onderscheiden:
Docent (LB) – de basisfunctie;
Docent 1 (LC) – de functie voor de medior met een bredere rol binnen de school;
Hoofddocent (LD) – de eindfunctie van de senior met een voortrekkersrol binnen de
school.
Bij iedere docentenfunctie behoren – in oplopende zwaarte – specifieke werkzaamheden,
bevoegdheden, opleidingseisen, verantwoordelijkheden, contacten, kennis en vaardigheden.
De beoordelingsprocedure geschiedt aan de hand van een dossier waarin onder meer
lesbeoordelingen, leerlingenenquêtes en feedback van (sectie)collega‟s is opgenomen.
Tijdens de beoordeling wordt het functioneren van de docent bepaald aan de hand
van formele voorwaarden en verschillende geschiktheidcriteria. We onderscheiden een zestal
categorieën van functie-eisen:
1. Formele eisen – deze eisen betreffen de bevoegdheid, de opleiding, de
(salaris)anciënniteit en de inzetbaarheid van de docent – dit zijn harde voorwaarden
in geval van mogelijke bevordering;
2. Schoolprofiel – deze eisen betreffen de mate waarin de docent aansluit bij het profiel
en de schoolcultuur van het 4e Gymnasium zoals die zijn geformuleerd in dit
schoolplan;
3. Leerlingenenquête – deze eisen betreffen de feedback van leerlingen op het
functioneren van de docent;
4. Feedback – deze eisen betreffen de feedback van een (sectie)collega op het
functioneren van de docent;
5. Beoordelingsformulier – deze eisen betreffen de feedback van zowel de docent (zelfevaluatie) als diens leidinggevende op het functioneren, aan de hand van zeven
(SBL) competenties;
6. Activiteiten – deze eisen betreffen de mate waarin de docent een aantal activiteiten
verricht die behoren bij de betreffende functie.
De leidinggevende bepaalt op basis van de verschillende functie-eisen en met behulp van de
genoemde instrumenten of een docent voldoet aan de functie-eisen voor de huidige functie
of – in geval van mogelijke bevordering – van de bovenliggende functie. Tijdens een
beoordelingsgesprek tussen beiden wordt dit oordeel gemotiveerd. In geval van een
mogelijke bevordering van docent 1 naar hoofddocent (van LC naar LD) neemt, vanwege de
zwaarte van de beslissing, ook de rector deel aan het beoordelingsgesprek.
Ten aanzien van het managementteam en het OOP worden momenteel instrumenten
ontwikkeld om te komen tot een goede beoordelingsprocedure.
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6.5 Functiegroep en functiemix
Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is de organisatiestructuur van het 4e Gymnasium
gewijzigd: voorheen kende de school een tweekoppige schoolleiding (rector en conrector),
naast een drietal afdelingsleiders. Inmiddels heeft een herschikking van taken en
portefeuilles plaats gevonden en is
overgegaan op een structuur van
rector en vier
100%
afdelingsleiders. Zie
7,0
8,8
voor de structuur van
80%
het MT: par. 7.1.
Dit heeft op het
e
4 Gymnasium geleid tot 60%
74,8
75,3
een, in vergelijking met
40%
andere gymnasia,
relatief omvangrijke
20%
directieformatie
18,3
16,0
(inclusief afdelings0%
leiders): zie de grafiek
4eG
SHZG
hiernaast (peildatum 1-1-2014).
In de komende jaren blijft deze
omvang van het MT noodzakelijk,
OOP OP DIR
onder meer vanwege de verwachte
inspanningen rondom de nieuwbouw. Op langere termijn bestaat de mogelijkheid om het MT
terug te brengen van vier naar drie afdelingsleiders.
Daarnaast kent de school een relatief klein percentage OOP, onder meer ten gevolge
van de ondersteunende diensten die de school afneemt van Esprit (terwijl veel zelfstandige
gymnasia eenpitters of anderszins zelfvoorzienend zijn).
Voor de docentfuncties is in het
kader van de functiemix
100%
een beleid vastgesteld
28,4
met een opbouw LB-LC42,1
80%
LD (zie par. 6.4). Bij
aanvang van dit
60%
43,2
schoolplan kent het
e
33,4
4 Gymnasium een
40%
relatief hoog aandeel LCdocenten en een relatief
28,4
20%
24,5
laag aandeel LDdocenten: zie de grafiek
0%
hiernaast (peildatum 1-14eG
SHZG
2014). Dit is een gevolg van de leeftijd
van de school en van de leeftijdsopbouw van het team. De
verwachting is dat dit beeld, door
toenemende salarisanciënniteit van het team en door toepassing van onze beoordelingsprocedure, in de komende jaren zal gaan verschuiven. Anderzijds levert een evenwichtige
opbouw van de drie docentenfuncties een financieel gezonde situatie op (zie ook par. 8.1):
terwijl de meeste gymnasia momenteel met grote financiële krapte en bijbehorende
bezuinigingsoperaties te maken hebben, blijft het 4e Gymnasium daarvan gevrijwaard.

LB
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Onze ambitie is om het functiemixgetal (het getal dat wordt verkregen door de som:
2 x LD-percentage + 1 x LC-percentage) in de komende jaren te verhogen van 100 in 2014
naar 129 in 2018. Dit laatste mixgetal is de (betaalbare) norm voor gymnasia in de
Randstad, conform het beleid van de OSZG.
Deze groei van het mixgetal op het 4e Gymnasium zal voornamelijk tot stand komen
door het bevorderen van docenten van LB naar LC: dit wordt de kernfunctie van gymnasiumdocenten. Daarnaast blijft incidenteel de mogelijkheid bestaan om docenten te bevorderen
van LC naar LD, maar deze bevordering is zeker geen automatisme.

6.6 Taakbeleid
Jaarlijks wordt in april een Formatieplan opgesteld. Hierin staan de verwachte lesuren per
vak en de geplande C-taken (individuele, niet lesgebonden taken, zoals mentoraat).
Vervolgens doen de secties zelf een voorstel voor de verdeling van lesuren over de
verschillende sectieleden. Uiteindelijk stelt de rector de urentoedeling vast.
Ten aanzien van C-taken wordt er jaarlijks een overzicht gepubliceerd in het Formatieplan.
Sommige zijn gekoppeld aan één persoon (zoals de zorgcoördinator); andere zijn jaarlijks
wisselend (zoals mentoraat); en tenslotte is er regelmatig een aantal C-taken vacant.
Hiervoor kunnen docenten hun interesse kenbaar maken bij de rector; in veel gevallen volgt
er een sollicitatieprocedure.
Het is de wens om C-taken in de toekomst zoveel mogelijk te laten rouleren, zodat
meer docenten in aanmerking komen voor (interessante) taken en zich breed kunnen
ontwikkelen. Anderzijds heeft dit, met name bij grotere taken, soms ook praktische
bezwaren – bijvoorbeeld rondom de aanstellingsomvang wanneer een taak wordt beëindigd.
In de afgelopen jaren is een aantal jaarlijks roulerende C-taken in het leven
geroepen; bijvoorbeeld een opleidingtraject voor docenten-met-onderzoekstaken (DOT),
aangeboden in een samenwerking tussen Esprit en de Interfacultaire Lerarenopleidingen
(ILO) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarnaast zijn er op het 4e Gymnasium
schoolbeurzen opengesteld voor docenten: met de 4Beurs kan een docent een jaar lang een
zelfgekozen project verrichten; een dag in de week (de grote 4Beurs) of een halve dag in de
week (de kleine 4Beurs). In 2013 is er een stage bij de schoolleiding aangeboden, om een
docent in de gelegenheid te stellen zich te oriënteren op een managementfunctie in het
onderwijs. Het is het voornemen om dergelijke jaarlijks wisselende taken te blijven
aanbieden.

6.7 Verzuimbeleid
Verzuimbeleid van medewerkers op het 4e Gymnasium is een onderdeel van personeelszorg.
Het beleid heeft tot doel om zicht te krijgen op (de achtergronden van) verzuim en te kijken
naar mogelijkheden om verzuim tegen te gaan of te verkorten; zowel op individueel niveau
(bij één specifieke medewerker) als op collectief niveau (bij het hele team of een specifieke
groep binnen het team).
In 2012 en 2013 is het verzuimbeleid ten aanzien van personeelsleden nader
beschreven en vastgelegd. Kern hiervan is het frequent en structureel contact tussen de
zieke medewerker en diens direct leidinggevende. De leidinggevende belt de zieke collega op
de eerste dag van het verzuim en houdt ook in geval van langduriger verzuim veelvuldig
contact.
In sommige gevallen wordt de medewerker uitgenodigd voor een ziekteverzuimgesprek, waarbij werknemer en leidinggevende samen een formulier invullen om zo de
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oorzaken van het verzuim in kaart te brengen en de mogelijkheden verkennen om dit terug
te dringen. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:
frequent verzuim: de medewerker heeft drie keer of meer verzuimd in de afgelopen
twaalf maanden;
opvallend verzuim: het verzuim laat een terugkerend patroon zien;
werkgerelateerd verzuim: het vermoeden bestaat dat het verzuim met het werk te
maken heeft;
dreigend verzuim: het vermoeden bestaat dat de medewerker een risico loopt op
langdurig verzuim;
re-integratie: de medewerker is teruggekeerd na langdurig verzuim.
In 2011 bedroeg het ziekteverzuim op het 4e Gymnasium 4,2%. In 2013 was dit percentage
gestegen tot 6,3%: een stijging die grotendeels is veroorzaakt door een aantal langdurig
zieke medewerkers. Het terugdringen van het ziekteverzuim blijft in de komende jaren een
punt van zorg en aandacht.

6.8 Opleidingsschool en Academische Opleidingsschool
Het 4e Gymnasium is opleidingsschool van de interfacultaire lerarenopleiding (ILO) van
de Universiteit van Amsterdam (UvA). In de praktijk betekent dit dat er jaarlijks een tiental
studenten wordt opgeleid tot eerstegraads docent. We vinden het belangrijk om een nieuwe
generatie leraren te begeleiden zodat zij bekwaam en bevoegd voor de klas staan.
Werkbegeleiders (schoolpracticumdocent: SPD) en schoolopleiders (schoolpracticumcoördinator: SPC) zijn de sleutel tot succesvolle stages van studenten. Zij moeten een set
vaardigheden bezitten om de begeleiding goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast moeten zij
op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen binnen de opleidingsschool.
Het 4e Gymnasium is de weg ingeslagen om binnen enkele jaren erkend te worden als
Academische Opleidingsschool. Dit gebeurt in samenwerking met de andere scholen binnen
hetzelfde bestuur (Esprit scholen), met de UvA en met de Hogeschool van Amsterdam (HvA).
Er is intensief contact met andere academische opleidingsscholen in de regio. Een
academische opleidingsschool zet praktijkonderzoek in om de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren. Het onderzoek is gericht op leer- en ontwikkelingsvragen die leven op het
4e Gymnasium.

6.9 Professionalisering, scholing en bijscholing
Medewerkers kunnen zelf scholing aanvragen. Bij de aanvraag van scholing wordt vooraf
vastgesteld wat het doel van de scholing is en op welke manier de medewerker de
kennis/vaardigheden die worden opgedaan gaat inzetten binnen school en/of de sectie.
Iedere medewerker volgt gemiddeld eens per drie jaar een nascholing. Onze speerpunten op
het gebied van scholing zijn:
1. activerende didactiek/differentiatie binnen en buiten de les;
2. taalbeleid;
3. vakkennis op academisch niveau brengen/houden;
4. specifieke vaardigheden aanleren die iemands functioneren verbeteren.
Scholing op een van deze gebieden is bij een aanvraag kansrijker dan aanvragen op een
ander gebied.
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De komende periode zal het omgaan met digitale leermiddelen een nieuw speerpunt
gaan vormen. Voor OOP wordt in de functioneringsgesprekken extra aandacht besteed aan
de behoefte aan scholing. Deze groep medewerkers volgt gemiddeld genomen nog minder
scholing dan het onderwijzend personeel; deze achterstand willen we in de komende periode
gaan ingelopen.
Uit enquêtes blijkt dat leerlingen gemiddeld niet tevreden zijn over het mentoraat. Ook
mentoren voelen zich niet altijd voldoende toegerust om hun taak goed te vervullen. Sinds
twee jaar is er een vaste groep mentoren voor klas 1+2, voor klas 3+4 en voor klas 5+6 (zie
par. 3.4). Deze mentoren hebben op maat training ontvangen. Bij mentoren 1+2 ging de
scholing over studievaardigheden; bij mentoren 3+4 over het maken van een plan van
aanpak met leerlingen met wie het niet goed gaat. De groep mentoren 5+6 is nog geen
stabiele groep; dit verdient extra aandacht. Voor deze groep is nog geen specifieke training
georganiseerd.
Speerpunten als digitaliseren en taalbeleid krijgen schoolbreed aandacht tijdens algemene
studiedagen. Hierbij ontvangt het hele personeel training op een bepaald gebied, elk jaar
wordt opnieuw gekeken welk speerpunt extra aandacht zal krijgen.

6.10 Arbo- en veiligheidsbeleid
Een niet te onderschatten aspect van veiligheid ligt in de cultuur van de school. Leerlingen
en medewerkers geven aan zich veilig op school te voelen. Er is nauwelijks sprake van
agressie, er wordt weinig gestolen en leerlingen geven aan dat ze zichzelf mogen zijn. Dat is
iets waar het 4e Gymnasium trots op is en graag zo wil houden.
Om dit doel te bereiken wordt een aantal instrumenten actief ingezet. Tijdens pauzes
wordt er door docenten gesurveilleerd, zowel binnen het gebouw als in de directe omgeving.
Leerlingen in de jaarlagen 1 t/m 3 hebben geen tussenuren. Deze worden opgevangen door
collega‟s door middel van steruren. Er is jaarlijks contact met de wijkagent waarbij er
afspraken over schoolveiligheid worden gemaakt. Er is een risico-inventarisatie en
evaluatierapport opgesteld. De veiligheid van het gebouw en haar inrichting, plus de
arboscan-VO zijn onderdeel van deze inventarisatie.
Het 4e Gymnasium beschikt over een ontruimingsplan en een voldoende aantal bedrijfshulpverleners. Deze bedrijfshulpverleners worden jaarlijks geschoold en er vindt minimaal één
keer per jaar een ontruimingsoefening plaats. Er is een conciërge met gebouwbeheer in zijn
pakket. Hij heeft toezicht op leidingen, technische apparatuur en installaties.
Er is een contract met de Arbodienst. Medewerkers kunnen gebruik maken van het
preventief gezondheidskundig spreekuur van de Arbodienst. Ook kunnen na overleg in het
sociaal medisch team extra interventies worden ingezet, zoals onderzoek of begeleiding door
een psycholoog, bedrijfsmaatschappelijk werk en revalidatietherapie.

6.11 Personeelszorg
Het 4e Gymnasium is in 2005 gestart met een klein aantal leerlingen en een zeer klein team.
Vol enthousiasme kon iedereen zich storten op de verschillende facetten van het onderwijs
en de organisatie, vaak met nagenoeg grenzeloze energie.
Inmiddels is de school fors in omvang gegroeid: het aantal docenten is verviervoudigd
en het aantal leerlingen zelfs verzesvoudigd. Ook de onderwijs ondersteunende afdeling is
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van aanvankelijk twee naar veertien leden toegenomen. De organisatie vertoont meer
dynamiek en is ook complexer.
Nog altijd is er veel enthousiasme, maar de omvang van de school vraagt om meer
regelgeving en dus ook begrenzing. Nu de energie voor het werk op andere manieren wordt
verdeeld is het zaak om de kracht van het enthousiasme te bewaren en meer expliciet zorg
te dragen voor het personeel. De ervaring van werkdruk en onderlinge communicatie in de
huidige omvang zijn punten van aandacht. Naast de meer formele instrumenten van het
personeelsbeleid die hierop inspelen (zie paragrafen 6.3, 6.4, 6.6 t/m 6.9), is een werkgroep
personeelszorg gestart om in kaart te brengen op welke gebieden er extra aandacht moet
komen. Inmiddels heeft de commissie een enquête onder het personeel uitgezet, die in het
voorjaar van 2014 gevolgd zal worden door een periodiek medewerkers tevredenheidonderzoek (MTO). Op basis van die gegevens hopen we de communicatie te kunnen
verbeteren en de gevoelde werkdruk te kunnen verlagen.

Beleidsvoornemens:
Beleidsvoornemen 25: Verbreden van de begeleiding van (nieuwe) docenten
Waarom?
Vanwege de ontwikkeling en leeftijdsopbouw van het team komt er meer behoefte aan
begeleiding van zittende docenten, naast nieuwe docenten.
Wat?
Resultaat
heldere structuur voor de coaching en begeleiding van docenten
Doel
verbeteren van het functioneren, voorkomen van uitval
Wie?
Aansturen
4MT
Uitvoeren
docentenbegeleider
Ontvangen
docenten
Wanneer? Startdatum
schooljaar 2015-2016
Tussentijds
jaarlijkse evaluatie
Einddatum
eind 2018
Beleidsvoornemen 26: Bevorderen van docenten van LB naar LC en incidenteel van LC naar LD
Waarom?
LC dient de kernfunctie voor een gymnasiumdocent te worden. Vanwege de leeftijd
van de school en de leeftijdsopbouw van het team, is het functiemixgetal (2 x LDpercentage + 1 x LC-percentage) momenteel nog aan de lage kant.
Wat?
Resultaat
functiemixgetal verhoogd van 100 naar 129
Doel
méér docenten in hogere schaal
Wie?
Aansturen
rector
Uitvoeren
afdelingsleiders
Ontvangen
docenten
Wanneer? Startdatum
reeds gestart
Tussentijds
jaarlijkse evaluatie
Einddatum
eind 2018
Beleidsvoornemen 27: Invoeren werkmiddagen „good practises‟
Waarom?
Er is behoefte aan meer uitwisseling van ervaringen tussen docenten op het primaire
proces. Eerdere initiatieven om dat te stimuleren (onder meer de Week van het
Onderwijs) bleken niet de juiste instrumenten. De carrousel wordt op prijs gesteld,
maar gaat over extra zaken en juist niet over reguliere lessen.
Wat?
Resultaat
meer uitwisseling tussen docenten
Doel
didactische en vakinhoudelijke verrijking van het team
Wie?
Aansturen
4MT
Uitvoeren
onderwijscommissie
Ontvangen
docenten
Wanneer? Invoeren
schooljaar 2014-2015
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Beleidsvoornemen 28: Roulatie van C-taken
Waarom?
Door niet lesgebonden taken (C-taken) periodiek te laten rouleren, kunnen meer
docenten interessante taken verrichten, zich ontwikkelen en doorgroeien.
Wat?
Resultaat
alle C-taken rouleren minimaal elke 6 jaar; docenten kunnen hierop
solliciteren
Doel
meer aantrekkelijke taken kunnen bieden aan ambitieuze docenten
Wie?
Aansturen
4MT
Uitvoeren
4MT
Ontvangen
docenten
Wanneer? Startdatum
reeds gestart
Tussentijds
jaarlijkse evaluatie
Einddatum
continu proces
Beleidsvoornemen 29: Begeleiding van studenten verbeteren
Waarom?
Werkbegeleiders en schoolopleiders zijn de sleutel tot succesvolle stages van
studenten.
Wat?
Resultaat
- werkbegeleiders en schoolopleider zijn opgeleid/gecertificeerd en
monitoren de studievorderingen van studenten en praktische zaken
rondom de begeleiding
- uit het jaarlijkse kwaliteitsonderzoek blijkt dat het oordeel over de
werkbegeleiders en de schoolopleider voldoet aan de normen zoals
gesteld door de opleidingsschool
Doel
betere inbedding van het 4e Gymnasium in de opleidingsschool
Wie?
Aansturen
portefeuillehouder opleidingsschool
Uitvoeren
werkbegeleiders en schoolopleider
Ontvangen
LIO‟s
Wanneer? Startdatum
2014
Tussentijds
jaarlijkse evaluatie
Einddatum
2018
Beleidsvoornemen 30: De opleidingsschool en de academische houding onderdeel maken van

het personeelsbeleid
Waarom?
Wat?

Wie?

Wanneer?

Van docenten wordt verwacht dat zij bereid zijn studenten te begeleiden en op een
academische manier te kijken naar onderwijsontwikkeling.
Resultaat
- bij sollicitatiegesprekken wordt gemeld dat van elke docent kan
worden verwacht om de begeleiding van een student op zich te nemen
- in de gesprekkencyclus wordt meegenomen hoe een werknemer
presteert in de begeleiding van een student en of de eigen lessituatie
voldoet aan de academische norm
Doel
versterking van de (academische) opleidingsschool
Aansturen
rector
Uitvoeren
afdelingsleiders
Ontvangen
docenten
Startdatum
januari 2014
Tussentijds
augustus 2014
Einddatum
2016
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Beleidsvoornemen 31: Stimuleren scholing OOP
Waarom?
Verhoging motivatie en werkplezier, bijblijven met ontwikkelingen binnen de functie of
het vakgebied, investeren in kwaliteitsverbetering. Scholing OOP loopt nu achter bij
scholing OP.
Wat?
Resultaat
ieder lid van het OOP krijgt gemiddeld elke 3 jaar scholing
Doel
OOP ontwikkelt zich mee met veranderingen in de werkzaamheden,
kwaliteit van werken verbetert, tevredenheid met werkzaamheden
neemt toe
Wie?
Aansturen
direct leidinggevende OOP
Uitvoeren
doelstellingen tijdens functioneringsgesprek met betrekking op scholing
Ontvangen
OOP
Wanneer? Startdatum
september 2013 (start formuleren doelstellingen)
Tussentijds
september 2016 (tussentijdse meting en peiling tevredenheid)
Einddatum
september 2018 (meting kwaliteit en tevredenheid)
Beleidsvoornemen 32: Personeel steunen en sturen
Waarom?
Het personeel zal zowel als collectief als individueel het best functioneren als het weet
waar op juiste wijze gesteund en gestuurd wordt
Wat?
Resultaat
goed gebalanceerde ondersteuning van personeel op basis van
behoefte
Doel
optimaal functioneren personeel
Wie?
Aansturen
4MT
Uitvoeren
commissie personeelszorg
Ontvangen
team
Wanneer? Startdatum
januari 2014
Tussentijds
april 2014
Einddatum
september 2015
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7. Organisatie
7.1 Organisatiestructuur
Het 4e Gymnasium is een zelfstandig gymnasium, aangesloten bij de Onderwijsstichting
Esprit, een schoolbestuur voor algemeen bijzonder onderwijs waarbij ook het Cartesius
Lyceum en negen andere Amsterdamse scholen zijn aangesloten. Esprit vormt het bevoegd
gezag van de school. Ten behoeve van het 4e Gymnasium is Esprit een samenwerkingsverband aangegaan met de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG), een landelijk
bestuur van zelfstandige gymnasia, waartoe het Barlæus en Vossius Gymnasium behoren
(zie par. 7.4). De bevoegdheden van de schoolleiding van het 4e Gymnasium zijn neergelegd
in een directiestatuut. De rector legt verantwoording af aan het eenhoofdige college van
bestuur.
In 2012 is de organisatiestructuur binnen het 4e Gymnasium gewijzigd: voorheen kende de
school een tweekoppige schoolleiding (rector en conrector), naast een drietal afdelingsleiders. Inmiddels heeft een herschikking van taken en portefeuilles plaats gevonden en is
overgegaan op een structuur van rector en vier afdelingsleiders. Zij vormen het
managementteam (MT) van de school en zijn belast met het formuleren en uitvoeren van
het beleid van de school, de zorg voor de schoolorganisatie en de kwaliteit van het
onderwijs. Rector en afdelingsleiders geven leiding aan het personeel van de school en
onderhouden de contacten met de leerlingen, hun ouders en andere relevante partners van
de school.
De rector is belast met de leiding van de school, beheert de toegekende financiële
middelen en doet daartoe uitgaven binnen de begroting en het vastgestelde beleid. Hij geeft
leiding aan de afdelingsleiders, aan wie een deel van de taken is gemandateerd: zij zijn
belast met de leerlingenzorg en een deel van het personeelsbeleid. De afdelingsleiders geven
ieder leiding aan een of twee jaarlagen en beheren daarnaast een of meer schoolbrede
portefeuilles. Op hun beurt werken de afdelingsleiders weer nauw samen met de mentoren,
die ieder belast zijn met de zorg voor één klas (in de vijfde en zesde klas: voor een aantal
individuele leerlingen). Zie ook: bijlage 1.
De vaksecties spelen een centrale rol in de organisatie van het onderwijs op het
4e Gymnasium. Tijdens twee jaarlijkse sectievoorzitterbijeenkomsten worden beleidsvoornemens besproken en wordt informatie gedeeld. In de toekomst zullen secties (of sectiegroepen) zich naast hun functie als „regelorgaan‟ ook steeds meer als „ontwikkelorgaan‟ gaan
profileren. Tijdens de sectievergaderingen zal de nadruk meer komen te liggen op visie- en
vakontwikkeling en het uitwisselen van expertise.

7.2 Inspraak en medezeggenschap
De medezeggenschapsraad (MR) van het 4e Gymnasium wordt gevormd door vier
medewerkers, twee ouders en twee leerlingen. Over alle aangelegenheden die de school
betreffen kan de MR voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan de schoolleiding.
Zo kunnen bijvoorbeeld het benoemingsbeleid, de schoolbegroting, de samenstelling van de
boekenlijst, de taakverdeling binnen het personeel en andere voorkomende zaken ter sprake
komen. De MR krijgt advies van de ouderraad en de leerlingenraad van het 4e Gymnasium
en voert periodiek overleg met zowel de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
van Esprit als van OSZG.
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In de leerlingenraad wordt iedere jaarlaag vertegenwoordigd door twee (gekozen)
leerlingen. De leerlingenraad komt regelmatig bijeen om delen van het schoolbeleid te
bespreken: indien gewenst in aanwezigheid van een van de afdelingsleiders. De raad geeft
gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding en de MR en helpt met de organisatie
van buitenschoolse activiteiten. Twee vertegenwoordigers van de leerlingen(raad) hebben
zitting in de MR van het 4e Gymnasium.
De ouderraad heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van ouders te behartigen
en het goed functioneren van de school te bevorderen. De ouderraad komt regelmatig
bijeen, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding, bespreekt vragen van
ouders en houdt toezicht op de besteding van de ouderbijdragen. Daarnaast coördineert de
ouderraad de hulp van ouders bij excursies, projecten en culturele avonden en organiseert
zij ieder jaar in november een algemene ouderavond. Twee vertegenwoordigers van de
ouders hebben zitting in de MR van het 4e Gymnasium.
In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan formalisering en professionalisering
van de verschillende inspraakorganen. Er is een Reglement Medezeggenschap vastgesteld en
een Reglement Ouderraad, waarin de gang van zaken binnen beide organen en de
verhouding met de schoolleiding zijn vastgelegd. Zowel de leden van de MR als van de
leerlingenraad zijn diverse malen geschoold. De leerlingenraad heeft daarnaast een eigen
website in het leven geroepen ten behoeve van informatie aan de leerlingen. En er is voor
elke jaarlaag een klankbordgroep ingesteld die de desbetreffende afdelingsleider van
informatie voorziet.
Ten aanzien van de medezeggenschap is er op het 4e Gymnasium gekozen voor een
harmonisch model waarin schoolleiding en MR gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor
het schoolbeleid op hoofdlijnen, waarin de rol van de MR kritisch meedenkend is en waarbij
de rector de MR als klankbord gebruikt. In de komende jaren zal de personele samenstelling
van de MR ingrijpend wijzigen; het is de wens en verwachting deze prettige, professionele
samenwerking in de toekomst te handhaven.

7.3 Roosters en planning
In de afgelopen twee jaar zijn de roosters en planningen flink onder handen genomen.
Aanleiding hiervoor was ontevredenheid bij diverse geledingen over de zorgvuldigheid in
uitvoering en communicatie en over de relatief hoge lesuitval, onder andere door een grote
hoeveelheid activiteiten die het lescurriculum onderbraken. De belangrijkste ontwikkelingen
betreffen:
1. de lesroosters;
2. de jaaragenda;
3. de toetsroosters.
Twee jaar geleden is de keuze gemaakt om over te stappen naar een interne roostermaker
en een ander roosterprogramma. Met de komst van deze interne roostermaker zijn de
communicatielijnen veel korter en is de roostermaker dagelijks zichtbaar aanwezig. Het
nieuwe roosterprogramma voorziet in de behoefte veel fijnmaziger en zorgvuldiger de
verschillende roosterbelangen te honoreren. Het conceptrooster is de afgelopen twee jaar
voor de zomervakantie gepubliceerd.
Met het oog op vermindering van lesuitval en een rustiger invulling van de lesweken is
ook de jaaragenda goed tegen het licht gehouden. Reizen zijn geclusterd, er zijn activiteiten
geschrapt en er wordt kritischer naar de planning van nieuwe activiteiten gekeken. De
jaaragenda wordt in een vroeg stadium voor de zomervakantie gepresenteerd.
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Sinds dit jaar zijn de toetsweken voor het grootste deel afgeschaft, alleen de
eindtoetsweek voor de zomervakantie is gebleven. Toetsen worden nu centraal tijdens
lessen afgenomen en liggen voor het gehele jaar vast. Voor klassen 5 en 6 zijn er drie
tentamenweken. Ook hier zijn meer rust en minder lesuitval belangrijke doelen die met deze
verandering worden beoogd. Daarnaast is de verwachting dat het wegnemen van de
piekbelasting die toetsweken met zich meebrengen, voor leerlingen tot betere resultaten zal
leiden. Er zal in het voorjaar van 2014 een evaluatie van dit nieuwe systeem plaatsvinden,
waar zowel de bevindingen van docenten als leerlingen zullen worden meegenomen.
Voor de toekomst krijgt het terugdringen van het aantal tussenuren prioriteit. Daarnaast is er
het streven om leerlingen bij de overgang van klas 5 naar klas 6 waar mogelijk dezelfde
docent te laten houden, onderweg naar hun eindexamen. Verder is er de wens om meer
sturing te geven aan het al dan niet inroosteren van extra vakken voor onze excellente
leerlingen. Het roosterprogramma voorziet in de techniek om deze wensen vorm te geven,
maar het beleid moet nog wel worden geëffectueerd.
Dat het toetsrooster voor een heel jaar bekend is, biedt docenten de gelegenheid om
langer vooruit te kijken en betere planningen te maken. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat
leerlingen het soms wel heel erg druk hebben, onder meer doordat er nog geen afstemming
is over inlevermomenten van (soms grote) opdrachten en het opgeven van schriftelijke
overhoringen. Ook moet er een nieuwe balans worden gevonden wat betreft de hoeveelheid
huiswerk in combinatie met toetsen. Dit is met name in de onderbouw een belangrijk punt
van aandacht.

7.4 Bestuurlijke structuur
Binnen Esprit heeft het 4e Gymnasium een status aparte: het gevolg van de Samenwerkingsovereenkomst die Esprit in 2010 is aangegaan met OSZG. Deze overeenkomst beschrijft de
condities waaronder het 4e Gymnasium functioneert binnen de bestuurlijke context van
Esprit Scholen, namelijk als een zelfstandige school met een ruim mandaat voor de rector,
een eigen beleid en een eigen gezicht.
In de afgelopen periode is de Samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd: op nut en
noodzaak van de afspraak als zodanig en meer specifiek ten aanzien van een aantal
financieel-administratieve punten. Tijdens deze evaluatie zijn de samenwerking en de
gemaakte afspraken over de status aparte van het 4e Gymnasium herbevestigd, waarbij de
school door het college van bestuur is gekwalificeerd als „een aanwinst en verrijking voor
Esprit.‟
Ten aanzien van de financiële reserve van het 4e Gymnasium, opgebouwd uit
overschotten op de jaarlijkse exploitatie, is afgesproken dat de school hierover in de
toekomst zal kunnen beschikken op basis van door het bestuur vooraf goedgekeurde doelen.
De hoogte van deze reserve zal door Esprit jaarlijks worden vermeld in de toelichting op de
jaarrekening.
Ten aanzien van de afdracht door het 4e Gymnasium aan het centrale niveau van Esprit
is afgesproken dat extra inspanningen van het bestuur ten gevolge van de nieuwbouw, apart
in rekening zullen worden gebracht bij de school.
Ook in de toekomst zal de Samenwerkingsovereenkomst jaarlijks worden geëvalueerd door
een commissie uit de MR, waarna beide besturen zich over de bevindingen zullen buigen en
uitspreken. Het college van bestuur van Esprit en de schoolleiding van het 4e Gymnasium
zullen de gemaakte afspraken bewaken en monitoren.
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Beleidsvoornemens:
Beleidsvoornemen 33: Professionalisering van en afstemming binnen het MT
Waarom?
Het MT is enkele jaren geleden geherstructureerd; leden met een verschillende
achtergrond, kwaliteit en attitude werken daarin intensief en harmonieus samen. In de
komende jaren staan personele wijzigingen op stapel.
Wat?
Resultaat
een heldere interne organisatiestructuur, vervat in een managementstatuut of -contract
Doel
transparante afstemming van taken en bevoegdheden, mandaat en
delegatie, binnen het MT
Wie?
Aansturen
rector
Uitvoeren
4MT
Ontvangen
afdelingsleiders
Wanneer? Startdatum
reeds gestart
Tussentijds
jaarlijkse evaluatie
Einddatum
september 2015
Beleidsvoornemen 34: Professionalisering van en afstemming met de MR
Waarom?
In de komende jaren zal de personele samenstelling van de MR ingrijpend wijzigen;
het is de wens en verwachting deze prettige, professionele samenwerking in de
toekomst te handhaven, gebaseerd op een harmonisch model waarin schoolleiding en
MR gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor het schoolbeleid op hoofdlijnen,
waarin de rol van de MR kritisch meedenkend is en waarbij de rector de MR als
klankbord gebruikt.
Wat?
Resultaat
- MR is geschoold op juridische en financiële aspecten van de
medezeggenschap;
- alle geledingen binnen de school, met verschillende meningen, voelen
zich gehoord en vertegenwoordigd door de MR;
- de stijl van „meedenkende MR‟ is in de nieuwe samenstelling
herbevestigd
Doel
transparante medezeggenschap en vruchtbare samenwerking tussen
MR en schoolleiding
Wie?
Aansturen
rector, voorzitter van de MR
Uitvoeren
MR
Ontvangen
MR
Wanneer? Startdatum
september 2014
Tussentijds
jaarlijkse evaluatie
Einddatum
september 2015
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Beleidsvoornemen 35: Versterken van de rol van secties
Waarom?
Vanwege het belang van de (individuele) vakken op het gymnasium, speelt de
collegiale samenwerking binnen secties een grote rol. Om de vakinhoud te verdiepen
en de schoolprestaties te verbeteren, willen we de rol van de sectie als horizontale
geleding binnen de school versterken.
Wat?
Resultaat
secties (of sectiegroepen) gaan zich naast hun functie als „regelorgaan‟
ook steeds meer profileren als „ontwikkelorgaan‟; tijdens de
sectievergaderingen ligt de nadruk meer op visie- en vakontwikkeling
en het uitwisselen van expertise
Doel
professionalisering van het onderwijs; verbetering van de
schoolprestaties; versterking van de sectie als horizontale geleding
binnen de school
Wie?
Aansturen
4MT
Uitvoeren
4MT, sectievoorzitters
Ontvangen
secties
Wanneer? Startdatum
september 2014
Tussentijds
jaarlijkse evaluatie
Einddatum
december 2017
Beleidsvoornemen 36: Formuleren van vakwerkplannen per sectie
Waarom?
Zodat alle betrokkenen (leerlingen, ouders, leidinggevenden, nieuwe sectieleden)
weten waar ze aan toe zijn en zich op deze afspraken kunnen baseren.
Wat?
Resultaat
alle secties beschikken over een sectiewerkplan met
curriculumbeschrijving, informatie over leerdoelen, toetsen,
normeringen, beoordelingen en inlevermomenten
Doel
openbaarheid en transparantie; versterking van de sectie als
horizontale geleding binnen de school
Wie?
Aansturen
afdelingsleiders
Uitvoeren
sectievoorzitters, secties
Wanneer? Startdatum
2014
Tussentijds
regelmatige evaluatie
Einddatum
2018
Beleidsvoornemen 37: Terugdringen van tussenuren voor leerlingen in de bovenbouw
Waarom?
In vergelijking met andere gymnasia, hebben leerlingen bij ons relatief veel
tussenuren.
Wat?
Resultaat
leerlingen in de jaarlagen 4-6 hebben schoolbreed gemiddeld niet meer
dan 3 tussenuren met een maximum van 6
Doel
minder tussenuren en daarmee kortere schooldagen
Wie?
Aansturen
portefeuillehouder roosters
Uitvoeren
portefeuillehouder roosters, roostermaker
Ontvangen
leerlingen
Wanneer? Startdatum
2014
Tussentijds
tussentijdse evaluatie
Einddatum
2015
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Beleidsvoornemen 38: Bijeenhouden van de klassen/clusters van klas 5 naar 6
Waarom?
Ten behoeve van de continuïteit van het onderwijs wordt de wens breed gedragen om
de clustergroepen van klas 5 naar klas 6 te behouden, zodat de docent een
doorlopend programma van twee jaar richting eindexamen kan volgen.
Wat?
Resultaat
- 75% van de lessen hebben leerlingen dezelfde docent in klas 6 als in
klas 5
- alle mentorgroepen blijven van klas 5 naar 6 gehandhaafd
Doel
continuïteit van het onderwijs
Wie?
Aansturen rector, portefeuillehouder roosters, afdelingsleider bovenbouw
Uitvoeren
portefeuillehouder roosters, roostermaker
Ontvangen leerlingen en docenten
Wanneer? Startdatum reeds begonnen
Einddatum zomer 2014
Beleidsvoornemen 39: Bewuste keuzes in het al dan niet inroosteren van extra vakken
Waarom?
Op dit moment roosteren we alle extra vakken in, hetgeen veel tussenuren oplevert.
Uit een eerste analyse blijkt dat een klein groepje (vaak excellente) leerlingen veel
tussenuren voor anderen veroorzaken.
Wat?
Resultaat
excellente leerlingen krijgen ruimte om voorkeuren aan te geven
Doel
minder tussenuren schoolbreed en meer maatwerk voor excellente
leerlingen
Wie?
Aansturen
portefeuillehouder roosters
Uitvoeren
portefeuillehouder roosters, roostermaker
Ontvangen
leerlingen
Wanneer? Startdatum
2014
Tussentijds
jaarlijkse evaluatie
Einddatum
2016
Beleidsvoornemen 40: Vervolg spreiding werkdruk voor leerlingen
Waarom?
Leerlingen klagen over toetsdruk, met name over piekbelasting i.v.m. werkstukken,
praktische opdrachten, presentaties, spreekbeurten etc. Dit lijkt op dit moment met
name een zorg in de onderbouw, maar het leeft schoolbreed.
Wat?
Resultaat
- een adequaat systeem van toetsplanning, waarin naast proefwerken
ook inlevermomenten van werkstukken etc. is opgenomen;
- toetsen worden opgegeven in Magister
Doel
werkdrukverlaging voor leerlingen; transparantie en professionalisering
van het onderwijs
Wie?
Aansturen
4MT, secties
Uitvoeren
docenten
Ontvangen
leerlingen
Wanneer? Startdatum
2014
Tussentijds
jaarlijkse evaluatie
Einddatum
2018
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Beleidsvoornemen 41: Borgen van de zelfstandige positie van het 4e Gymnasium binnen Esprit
Waarom?
Het 4e Gymnasium is opgericht onder de vlag van twee besturen die een
overeenkomst hebben gesloten over de verdere ontwikkeling van de school. Daarin
staat de gedachte centraal om het 4e Gymnasium te positioneren als een zelfstandig
gymnasium, met soortgelijke condities als waaronder de drie oorspronkelijke
Amsterdamse gymnasia functioneren.
Wat?
Resultaat
voortgezette status aparte binnen Esprit
Doel
het voeren van een zelfstandig beleid en profilering naar de
buitenwereld als een zelfstandige school
Wie?
Aansturen
college van bestuur, rector
Uitvoeren
bestuur, centraal bureau
Ontvangen
het 4e Gymnasium
Wanneer? continu proces
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8. Financieel beleid
8.1 Stand van zaken
De financiële
Ontwikkeling financieel resultaat, 2009-2013
situatie van het
€ 1.000k
4e Gymnasium bij
aanvang van dit
877k
€ 800k
schoolplan is rooskleurig. De
€ 600k
450k
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€ 400k
verwachting met
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€ 200k
323k
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€ 450.000,- en ook
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financiële resulta-372k
ten geboekt (zie
-€ 400k
de grafiek met het
-€ 600k
resultaat van de
schoolexploitatie in
2009 2010 2011 2012 2013*
de periode 2009* het resultaat voor 2013 is een prognose
2013 hiernaast).
Deze financieel gezonde situatie van het 4e Gymnasium steekt gunstig af bij de
financiële krapte en bijbehorende bezuinigingsoperaties waarmee veel gymnasia de laatste
jaren kampen. Het is een gevolg van de leeftijd van de school en van de leeftijdsopbouw van
het team. De verwachting is dat dit beeld in de komende jaren zal gaan verschuiven door
toenemende salarisanciënniteit van het team en door verhoging van het functiemixgetal
(bevordering naar een hogere schaal: zie par. 6.5).
De vermogenspositie van het
4e Gymnasium, de
hoogte van de
eigen financiële
reserve, maakt
onderdeel uit van
de balanspositie van
Esprit. Deze positie
is de afgelopen
jaren navenant
gestegen met de
jaarlijkse overschotten (zie de
grafiek met de
ontwikkeling van de
vermogenspositie in
de periode 20092013 hiernaast): na
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2012 bedroeg de financiële reserve van het 4e Gymnasium bijna 1,2 miljoen euro; na 2013
zal deze naar verwachting stijgen naar 1,6 miljoen euro.

8.2 Prognose van de financiële ontwikkeling
Deels zal er een financiële buffer noodzakelijk zijn om de verwachte verhoging van de
uitgaven vanaf ca. 2020 te kunnen opvangen. Deze verwachte verhoging is een gevolg van
de leeftijdsopbouw van het team, het bevorderingsbeleid, de ontwikkeling van de Bapo en
de voortschrijdende salarisanciënniteit. Tussen 2020 en 2036 zal de exploitatie naar
schatting jaarlijks een tekort van € 100.000,- opleveren.
Daarnaast bestaat de behoefte om in de komende jaren te investeren in zonnepanelen
ten behoeve van het (klimaatneutrale) nieuwe schoolgebouw: financiering van zogenaamde
PV-panelen vanuit de eigen financiële reserve zal vanaf het schooljaar 2016-2017 leiden tot
sterk gereduceerde energiekosten en levert op die manier een bijdrage om de „magere jaren‟
door te komen.

20
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20
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20
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20
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20
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20
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20
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20
05

Het leerlingenOntwikkeling leerlingenaantal, 2005-2013
aantal is sinds
800
2011, na een
706
700
stormachtige
724 738
groei in de eerste
600
647
536
omloop van de
school, enigszins
500
gestabiliseerd (zie
400
de grafiek met de
405
281
ontwikkeling van
300
het leerlingen200
aantal hiernaast;
205
peildatum jaarlijks
100
106
op 1 oktober). De
verwachting is dat
0
het leerlingenaantal in de
komende jaren
nog enigszins zal
stijgen door
verhoging van de jaarlijkse instroom in klas 1 van 135 naar 140 leerlingen en door
verbetering van de doorstroom in met name de onderbouw (zie par. 4.8). Het streven is om
te stabiliseren op een aantal van maximaal 800 leerlingen.

8.3 Sponsoring
In het convenant Sponsoring van scholen voor PO en VO worden er diverse mogelijkheden
geboden om binnen scholen sponsoring toe te passen. Bij de inrichting van het nieuwe
gebouw wordt overwogen om van deze mogelijkheden gebruik te maken, bijvoorbeeld door
externe financiering van de filmzaal of het laboratorium. In de komende jaren zullen deze
mogelijkheden verder worden onderzocht.
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Beleidsvoornemens:
Beleidsvoornemen 42: Handhaven gezonde financiële situatie
Waarom?
Voor een gezond, risicoarm financieel beleid en om stevig te kunnen investeren in
goed onderwijs.
Wat?
Resultaat
- jaarlijks sluitende begrotingen
- incidentele middelen worden ingezet ten behoeve van het primair
proces
- er worden geen structurele verplichtingen aangegaan op basis van
incidentele middelen
Doel
evenwichtig uitgavenpatroon
Wie?
Aansturen
rector
Uitvoeren
rector, afdeling control Esprit
Wanneer? jaarlijks
Beleidsvoornemen 43: Uitbouw van de vermogenspositie t.b.v. duur personeel vanaf 2020
Waarom?
Er zijn momenteel jaarlijks financiële overschotten, o.a. ten gevolge van de leeftijd van
de school (weinig docenten in hun eindschaal) en een relatief jong team (weinig dure
docenten, weinig Bapo). Door bevorderingen en door groei van de salarisanciënniteit,
zal de financiële situatie naar verwachting vanaf 2020 minder rooskleurig worden.
Wat?
Resultaat
- uitbouw reservepositie t/m 2016
- labelen van financieel tegoed t.b.v. duur personeel vanaf 2020
Doel
verevening van „vette‟ en „magere‟ jaren
Wie?
Aansturen
rector
Uitvoeren
rector, afdeling control Esprit
Wanneer? Startdatum
2010
Tussentijds
jaarlijks opmaken van de vermogenspositie
Einddatum
2020
Beleidsvoornemen 44: Groei naar maximaal 800 leerlingen
Waarom?
Het 4e Gymnasium is door de gemeente, onder meer in het Regionaal Plan
Onderwijshuisvesting (RPO), net als de vier andere gymnasia, berekend op 800
leerlingen. Ook de nieuwbouw is hierop toegerust.
Wat?
Resultaat
groei naar tussen de 775 en 800 leerlingen
Doel
betere doorstroom in de onderbouw; goede, evenwichtige opbouw van
de schoolpopulatie
Wie?
Aansturen
rector, afdelingsleider onderbouw
Uitvoeren
4MT, docenten
Wanneer? Tussentijds
jaarlijkse evaluatie
Einddatum
2020
Beleidsvoornemen 45: Verkennen van sponsoring t.b.v. de nieuwbouw
Waarom?
Om de extra mogelijkheden te onderzoeken van derde geldstroom ten behoeve van
delen van de nieuwe school, bijvoorbeeld de theaterfunctie, de filmzaal of het
laboratorium.
Wat?
Resultaat
mogelijk: inzetten van sponsorgeld t.b.v. het nieuwe gebouw
Doel
extra faciliteiten verkrijgen
Wie?
Aansturen
rector
Uitvoeren
projectgroep nieuwbouw
Wanneer? Startdatum
2014
Einddatum
2016
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Beleidsvoornemen 46: Verkennen van het investeren in zonnepanelen bovenop de nieuwbouw
Waarom?
Bij het klimaatneutraal bouwen hoort dat de noodzakelijke restenergie zelf wordt
opgewekt. De extra investering voor zonnepanelen wordt niet bekostigd door de
gemeente; externe financiering is mogelijk, maar mogelijk is het op langere termijn
rendabeler om zelf voor te financieren uit de eigen financiële reserve.
Wat?
Resultaat
PV-panelen bovenop de nieuwbouw leiden tot sterk gereduceerde
exploitatiekosten vanaf het schooljaar 2016-2017
Doel
terugverdienen van investeringen uit de huidige financiële reserves
t.b.v. de exploitatie in „duurdere‟ tijden
Wie?
Aansturen
rector, college van bestuur, directeur bedrijfsvoering Esprit
Uitvoeren
projectgroep nieuwbouw
Wanneer? Startdatum
2014
Besluit
2015
Uitvoering
2016
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9. Huisvesting en voorzieningen
9.1 Huidige huisvestingssituatie
In augustus 2005 is het 4e Gymnasium van start gegaan in een voormalige basisschool aan
het Van Oldenbarneveldtplein, gelegen naast het Cartesius Lyceum. In oktober 2008 volgde
de verhuizing naar de Houthaven, op Strand West aan de oever van het IJ. De huidige
school, gebouwd rondom een binnenplaats, is een zogenaamd semipermanent gebouw dat
bestaat uit vaste eenheden (modules) en dat na gebruik in de Houthaven kan worden
gedemonteerd en elders weer opgebouwd.
Het schoolgebouw is toereikend voor circa 650 leerlingen. Vanwege de groei van het
leerlingenaantal wordt er sinds het schooljaar 2011-2012 gebruik gemaakt van een
bijgebouw, gelegen direct naast het hoofdgebouw. Dit noodgebouw luistert naar de naam
“Klision”, genoemd naar de hut van Odysseus‟ herder Eumaios uit de Odyssee van Homeros.
Klision wordt vooral gebruikt door leerlingen uit klas 5 en 6, die er ongeveer de helft van hun
lessen volgen. Er zijn lokalen gevestigd, een kantine, een stilteruimte voor werkende
leerlingen en een werkruimte met computerwerkplekken voor leerlingen en docenten.
Het 4e Gymnasium ligt midden in een ontwikkelgebied. In de komende jaren worden er in de
Houthaven zeven eilanden gebouwd, met in totaal zo‟n 2000 huizen: een kleinschalige
stedelijke buurt met smalle straten, veel groen en veel water. Vanwege de ontwikkeling van
de Houthaven zal het 4e Gymnasium in de komende jaren te maken krijgen met intensieve
bouwprogramma‟s rondom. Mogelijk dat deze situatie een risico zal gaan vormen voor de
veiligheid rondom, de rust in en de naam van de school.
In de zomer van 2014 gaat Klision verhuizen. De huidige locatie, aan de westzijde van het
hoofdgebouw, moet ontruimd worden ten behoeve van de stadsontwikkeling. Het is de wens
Klision te kunnen verplaatsen naar de andere zijde van het hoofdgebouw en onder te
brengen in de Brede school Houthaven die daar momenteel wordt gebouwd. In de eerste
jaren zullen de beide basisscholen die een plek gaan krijgen in dat nieuwe gebouw, de
Spaarndammerhout en de Catamaran, namelijk niet alle lokalen nodig hebben. De
verwachting is dat aldaar een periode van twee jaar overbrugd kan worden. Dan, in de
zomer van 2016, zal ook het hoofdgebouw van het 4e Gymnasium plaats gaan maken en
moet het nieuwe gebouw zijn opgeleverd.

9.2 Nieuwbouw
In de zomer van 2016 gaat het 4e Gymnasium nog eenmaal verhuizen, namelijk naar het
definitieve gebouw op de hoek van de huidige Haparandaweg en Archangelweg. Deze
locatie, zo‟n tweehonderd meter ten zuidwesten van het huidige gebouw, voldoet in alle
opzichten aan de gewenste uitstraling van zelfstandigheid (een stand alone gebouw) en
monumentaliteit (aan de kop van de Houthaven), uitgerust met veel buitenruimte (een groot
schoolplein voor de deur).
Momenteel wordt, onder leiding van architectenbureau Paul de Ruiter, het nieuwe
gebouw ontworpen. De voorkeur gaat uit naar (opnieuw) een gebouw met een atrium in het
midden. Alleen zal in de nieuwbouw dit atrium voorzien worden van een glazen dak. Ook de
indeling vertoont een aantal overeenkomsten met het huidige gebouw: grote
gemeenschappelijke ruimten op de begane grond en lokalen, aan de buitenzijde van een
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rondlopende gang, op de eerste en tweede verdieping. Nieuw is dat op de derde verdieping
het sportcluster wordt gesitueerd met twee grote sportzalen die geschakeld kunnen worden
tot één sporthal.
De binnenruimte is ontworpen in het verlengde van de missie en visie van de school
(zie par. 2.2 en 2.3): het 4e Gymnasium vormt één gemeenschap, met veel aandacht voor
een schoolleven, voor buitenschoolse activiteiten en projecten, en dit komt ook in het
gebouw tot uitdrukking. Zo krijgt het gebouw een centrale aula met een grote houten
(zit)trap, waaromheen gemeenschappelijke ruimten zijn gelegen zoals de mediatheek, de
filmzaal en een grote multifunctionele ruimte. Het gebouw vormt op die manier een
ontmoetingsplek, met een transparante structuur, waarin alle geledingen binnen de school
elkaar in vrijheid en gelijkwaardigheid tegemoet kunnen treden. Het is een laagdrempelig
gebouw met een informele sfeer, bijna huiskamerachtig, waarin er veel contact plaats kan
vinden tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en hun docenten.
Het nieuwbouwproces wordt begeleid door een drietal commissies: in de stuurgroep
wordt het proces op hoofdlijnen gevolgd en komen alle besluiten aan de orde; in de
projectgroep worden alle stappen voorbereid en worden het tijdspad en de financiën
bewaakt; binnen het ontwerpteam worden de voorstellen van de architect en van andere
adviseurs besproken en becommentarieerd.
In het voorjaar van 2014 wordt het definitief ontwerp gepresenteerd en vindt
aanbesteding plaats voor een aannemer. Begin 2015 start het bouwproces met het slaan van
de eerste paal, dat eindigt in het voorjaar van 2016. In de zomer van 2016 verhuist de
school, waarna het schooljaar 2016-2017 op de nieuwe locatie van start gaat.

9.3 Onderhoud
Het huidige gebouw van het 4e Gymnasium is, als semipermanente voorziening, gebouwd
voor een beperkte levensduur. Dit betekent dat de staat van het onderhoud op dit moment
acceptabel is, maar dat er hier en daar gebreken beginnen te ontstaan; onder meer
verzakkingen in en rond het gebouw en aangroei aan de houten panelen aan de buitenzijde.
De onderhoudsvoorziening van het 4e Gymnasium bedraagt op 1 januari 2014
€ 151.000,-; het verwachte eindsaldo op 31 december 2014 bedraagt € 181.000,-. Gezien de
tijdelijkheid van het verblijf in het huidige gebouw – namelijk tot aan de zomer van 2016 –
zal worden geprobeerd grote uitgaven aan (het onderhoud van) het gebouw te voorkomen.
In de nieuwbouw zal daarentegen vanaf het begin planmatig worden omgegaan met
het onderhoud. De bedoeling is om een meerjaren onderhoudsplan op te stellen, opdat het
schoolgebouw in goede staat blijft, achterstallig onderhoud wordt voorkomen en
onderhoudskosten zo veel mogelijk worden gespreid.

9.4 ICT-beleid
Op het 4e Gymnasium wordt er niet voor gekozen om alle boeken te vervangen door digitale
leermiddelen (zie par. 3.5). Digitale leermiddelen zijn een aanvulling op het folio materiaal.
Er zal een verschuiving plaatsvinden waarbij steeds meer leermiddelen (ook) digitaal
beschikbaar zijn. Naast het gebruik van digitale leermiddelen in de les biedt ICT een
ondersteuning voor medewerkers bij hun overige taken (administratief, leerlingvolgsysteem,
communicatie via email etc.).
In het huidige gebouw is het niet mogelijk om een goed dekkend draadloos netwerk aan te
leggen. Hierdoor is het gebruik van computers tijdens de les helaas beperkt. Het nieuwe
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gebouw zal wel een goed draadloos netwerk kunnen waarborgen, waardoor in alle lokalen
digitale leermiddelen door alle leerlingen kunnen worden gebruikt.
Als digitale leeromgeving wordt Google Apps gebruikt. In deze omgeving heeft elke sectie
een eigen website voor de docenten en een eigen website voor leerlingen. Deze site zal
steeds meer gaan dienen als een startpagina voor leerlingen om toegang te krijgen tot het
(digitale) lesmateriaal. Leerlingen leveren werkstukken steeds vaker digitaal in, via Magister,
zodat het bewaard blijft en gecontroleerd kan worden op plagiaat. Digitale leermiddelen
bieden veel mogelijkheden tot differentiatie en activerende didactiek. Als leermiddelen via
internet beschikbaar zijn kan een leerling er altijd en overal bij.
De ambitie is om te groeien naar een situatie waarbij alle leerlingen interactief, op maat, in
alle vakken, op ieder moment, op school en thuis, op alle soorten apparaten kunnen werken.
Zij zijn verantwoordelijk voor hun apparaat en inzet, de school is verantwoordelijk voor het
netwerk, de leermiddelen en het eindresultaat. Deze ontwikkeling, ook wel BYOD (Bring Your
Own Device) genoemd, zal in de komende jaren, in de transitie van het oude naar het
nieuwe gebouw, worden ingezet.

Beleidsvoornemens:
Beleidsvoornemen 47: Verhuizing van Klision naar de Brede school Houthaven
Waarom?
Verhuizing van het bijgebouw (Klision) van de noodbouw aan de westzijde van het
hoofdgebouw naar de tweede etage in de nieuwe Brede school Houthaven aan de
oostzijde van het hoofdgebouw.
Wat?
Resultaat
- verhuizing in de zomer van 2014;
- tevredenheid van zowel de beide basisscholen als van interne partijen
(leerlingen klas 5 en 6; bovenbouwdocenten)
Doel
goede/betere huisvesting voor de bovenbouwlessen
Wie?
Aansturen
projectleider nieuwbouw, rector, afdelingsleider bovenbouw
Uitvoeren
facilitaire dienst Esprit
Ontvangen
klas 5 en 6
Wanneer? Startdatum
augustus 2013
Einddatum
zomer 2014
Beleidsvoornemen 48: Veiligheid bewaken en overlast tegengaan tijdens de

bouwwerkzaamheden rondom school
Waarom?
Wat?
Wie?

Wanneer?

In de komende jaren staat het 4e Gymnasium te midden van bouwwerkzaamheden.
Deze situatie vormt een potentieel risico voor de veiligheid, de rust en de naam van de
school.
Resultaat
veilige situatie; beperkte overlast
Doel
voortgang onderwijs garanderen; instroom veilig stellen
Aansturen
rector, hoofd facilitaire dienst Esprit
Uitvoeren
projectbureau Houthaven
Ontvangen
hele school
Startdatum
gedurende de gehele periode van dit schoolplan
Einddatum
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Beleidsvoornemen 49: Realisatie nieuwbouw
Waarom?
Realiseren van de definitieve huisvesting van het 4e Gymnasium in de Houthaven:
ontwerp (architect Paul de Ruiter), bouw, inrichting en verhuizing
Wat?
Resultaat
ingebruikname van het nieuwe gebouw: zowel op tijd (1-8-2016) als
binnen het budget
Doel
ruimer, eigentijdser gebouw; samenvoegen van de twee locaties
Wie?
Aansturen
stuurgroep nieuwbouw het 4e Gymnasium
Uitvoeren
architect, projectgroep nieuwbouw het 4e Gymnasium, aannemer,
verhuiscoördinator
Ontvangen
hele school
Wanneer? Startdatum
mei 2013
Tussentijds
elke zes weken stuurgroep
Einddatum
augustus 2016
Beleidsvoornemen 50: Vervaardigen van een communicatieplan m.b.t. de nieuwbouw
Waarom?
Beschrijven van de verschillende stappen m.b.t. communicatie en PR bij het realiseren
van het nieuwe schoolgebouw, van aanbesteding, via eerste paal en hoogste punt, tot
ingebruikname en opening in 2016.
Wat?
Resultaat
vervaardigen van een communicatieplan
Doel
duidelijkheid bieden over de verschillende stappen
Wie?
Aansturen
rector
Uitvoeren
rector, ontwerpteam en projectgroep nieuwbouw
Ontvangen
zowel interne partijen als externe contacten
Wanneer? Startdatum
december 2013
Einddatum
maart 2014
Beleidsvoornemen 51: Vervaardigen van een meerjaren onderhoudsplan t.b.v. het nieuwe

gebouw

Waarom?
Wat?

Wie?
Wanneer?

Een adequate onderhoudsplanning en planmatig onderhoud helpt het nieuwe gebouw
in goede staat te behouden en kosten t.b.v. onderhoud te spreiden.
Resultaat
vervaardigen van een meerjaren onderhoudsplan voor het nieuwe
gebouw
Doel
in goede staat houden van het nieuwe schoolgebouw en het
voorkomen van achterstallig onderhoud
Aansturen
rector, hoofd facilitaire dienst Esprit
Uitvoeren
facilitair medewerker, facilitaire dienst Esprit
Startdatum
augustus 2016
Tussentijds
jaarlijks meetpunt
Einddatum
2018

Beleidsvoornemen 52: Verbetering schoonmaak
Waarom?
In december 2013 zijn we overgestapt op een nieuw schoonmaakbedrijf. Bij aanvang
van dit schoolplan verloopt de schoonmaak niet naar volle tevredenheid.
Wat?
Resultaat
tevredenheid van docenten, facilitair medewerker, MR en ouderraad
Doel
een schoner schoolgebouw
Wie?
Aansturen
rector, hoofd facilitaire dienst Esprit
Uitvoeren
facilitair medewerker, facilitaire dienst Esprit
Wanneer? Startdatum
1 december 2013
Tussentijds
maandelijkse evaluatie; meetpunt: maart 2014
Einddatum
1 december 2014
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Beleidsvoornemen 53: Invoeren BYOD
Waarom?
Om de inzet van digitale leermiddelen te kunnen vergroten moet uiteindelijk iedere
leerling de beschikking hebben over een eigen apparaat
Wat?
Resultaat
Elke leerling heeft beschikking over een eigen tablet of laptop
Doel
Gebruik digitale leermiddelen neemt toe met hopelijk het gevolg dat er
meer maatwerk geleverd wordt waardoor het rendement kan
verbeteren
Wie?
Aansturen
ICT portefeuillehouder, leermiddelen coördinator
Maken
ICT werkgroep
Ontvangen
Schoolleiding
Wanneer? Startdatum
Januari 2014
Tussentijds
Ieder jaar in januari
Einddatum
2018
Beleidsvoornemen 54: Vervaardigen van een nieuwe website
Waarom?
In Espritverband wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe website voor alle scholen.
Binnen die context wil het 4e Gymnasium een aansprekende, “moderne”, toegankelijke
website ontwikkelen, met meer mogelijkheden voor het tonen van foto‟s en films en
het gebruik van sociale media, te gebruiken op diverse platforms, aansluitend bij het
profiel van de school.
Wat?
Resultaat
nieuwe website staat online, geheel gevuld met informatie en tot
tevredenheid van de directbetrokkenen op het 4e Gymnasium
Doel
professionele, moderne, wervende uitstraling; goede PR
Wie?
Aansturen
directeur bedrijfsvoering Esprit, rector
Uitvoeren
webmaster
Wanneer? Startdatum
reeds gestart
Einddatum
september 2014
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10. Kwaliteitsbeleid
Veel van wat leerlingen op school leren en presteren is niet uit te drukken in cijfers.
Bijvoorbeeld vanwege het feit dat het 4e Gymnasium sterk de nadruk legt op leren buiten de
les. Of vanwege het feit dat academische en andere vaardigheden waarvoor de kiem is
gelegd op school, pas veel later tot volle wasdom komen.
Toch zijn ook cijfermatige resultaten een belangrijke bron van informatie. De resultaten
vormen de basis voor kwaliteitsverbetering.

10.1 Opbrengstenkaart en opbrengstenoordeel van de inspectie
Jaarlijks publiceert de inspectie een Opbrengstenkaart, waarop de scores van het afgelopen
jaar zijn weergegeven. Daarnaast wordt het gemiddelde van de scores over drie jaren in een
Opbrengstenoordeel vervat. De opbrengstindicatoren van de inspectie zijn onderbouwrendement, bovenbouwrendement, gemiddeld centraal examen (CE) cijfer en verschil tussen
het schoolexamen (SE) en het CE. Op bovenbouwrendement en verschil SE-CE scoort het
4e Gymnasium goed.
Het onderbouwrendement is onvoldoende. Een van de beleidsdoelen voor de komende
periode is het verhogen van dit rendement (zie ook par. 4.8). Hiertoe is reeds een aantal
stappen gezet:
in klas 1 is het klassenplan (zie par. 3.3) geïntroduceerd om al vroeg in het jaar
duidelijk in kaart te brengen op welke vaardigheden een leerling laag scoort, hierop
wordt de begeleiding aangepast;
het mentoraat in klas 1 en 2 krijgt veel aandacht (zie par. 4.6);
in klas 1 wordt niet gedoubleerd: leerlingen die het eerste jaar niet halen, worden
begeleid naar een andere school;
de overgangsnormen zijn aangescherpt, zodat leerlingen die de bovenbouw bereiken
ook werkelijk in staat geacht mogen worden het diploma te halen. Anderzijds kunnen
verscherpte overgangsnormen een nadelig effect hebben op het onderbouwrendement;
bij de vernieuwde overgangsnormen krijgt een leerling pluspunten voor hoge cijfers
die als compensatie kunnen dienen. Dit stimuleert een leerling om niet voor een 6 te
gaan als hij ook een hoger cijfer kan halen. Hierdoor ontstaat al in de onderbouw een
andere attitude ten aanzien van cijfers.
Alle leerlingen komen binnen met een vwo-advies. Desondanks blijkt de keuze voor het
4e Gymnasium niet in alle gevallen de juiste te zijn. Bijvoorbeeld omdat niet altijd voldoende
duidelijk is wat er van een leerling wordt gevraagd op een gymnasium. Betere voorlichting of
aanpassing van de aanmeldingsprocedure zou kunnen helpen om deze keuze bewuster te
laten plaatsvinden (zie 4.3).
Als een leerling het op het gymnasium niet redt, kan hij of zij soms doorstromen naar
een regulier vwo zonder klassieke talen. Deze stap wordt in de onderbouw regelmatig gezet
en door de school ondersteund.
Ook het verhogen van het slagingspercentage is een belangrijke doelstelling voor de
komende jaren. Het 4e Gymnasium scoort enerzijds redelijk hoge eindexamencijfers, maar
heeft anderzijds relatief lage slagingspercentages, zoals blijkt uit de grafieken op p. 57:
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Om het slagingspercentage te verhogen wordt elk jaar een aantal stappen gezet:
analyse van de examenresultaten per sectie;
prognose in november per examenkandidaat, gevolgd door plan van aanpak voor
kandidaten die een slechte prognose hebben;
examentrainingen in de laatste lesweken;
zoveel mogelijk lestijd tot aan het examen.
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10.2 Evaluatie van het onderwijs
Behalve cijfers over rendement en resultaat zijn ook gegevens over de tevredenheid van
leerlingen, ouders en andere betrokkenen van belang. Jaarlijks worden daartoe alle
derdeklassers en hun ouders geënquêteerd over de gang van zaken op school.
Bij de leerlingen scoren vooral hoog de veiligheid op school, het prettige werk- en
leefklimaat en de leerprestaties. Minder hoog scoren duidelijkheid, informatieverschaffing en
begeleiding. Aan deze zaken zal de komende jaren extra aandacht worden besteed, onder
meer door versterking van het mentoraat (zie par. 4.6).
Bij de ouders is de score hoog op het pedagogisch klimaat: veiligheid, een prettige
sfeer etc. Lager scoort de school op het punt van de informatieverstrekking aan ouders en
begeleiding. Ook deze punten verdienen de komende jaren extra aandacht.
Onderdeel van de beoordelingsprocedure van docenten is een leerling-enquête. De
resultaten van deze enquête is mede bepalend of een docent een positieve beoordeling krijgt
of niet. Hierbij worden de leerlingen als ervaringsdeskundige gezien, zij kunnen docenten
goed met elkaar vergelijken en beoordelen wat iemands sterke en zwakke kanten zijn.

10.3 Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas
In de website Vensters voor Verantwoording worden op twintig indicatoren de feiten en
cijfers van middelbare scholen gepubliceerd. Dit biedt openheid over resultaten,
onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering. Ook maakt dit een vergelijking op landelijk
niveau mogelijk en geeft het belanghebbenden van de school een beeld van ons onderwijs.
De 4e Gymnasium Vensters zijn te vinden op http://www.schoolvo.nl/?p_schoolcode=4058630GC-000.
Het Managementvenster is een afgeschermd deel van Vensters waar resultaten kunnen
worden vergeleken met eerdere prestaties en met resultaten van andere scholen. Dit biedt
mogelijkheden aan de schoolleiding om opbrengstgericht te werken.

Schoolkompas is een website met als doelstelling om leerlingen van groep 8 en hun ouders

te helpen bij een goede schoolkeuze. De basis van de informatie op deze website komt uit
Vensters voor Verantwoording. Scholen kunnen zelf een toelichting bij deze informatie
schrijven. Op het 4e Gymnasium wordt daarbij de nadruk gelegd op het bijzondere karakter
van het gymnasiale onderwijs, waarbij wordt uitgelegd wat een gymnasiumopleiding
inhoudt. Op die manier wordt geprobeerd te voorkomen dat leerlingen met een verkeerd
beeld of op verkeerde gronden voor de school kiezen, waarna zij in de loop van hun
schoolcarrière mogelijk alsnog moeten overstappen naar een andere school.

10.4 SHZG enquête
Elk jaar worden door de SHZG belangrijke gegevens van de Nederlandse zelfstandige
gymnasia op een rij gezet. Dit geeft de kans om resultaten op diverse terreinen te
vergelijken met soortgelijke scholen. Elk jaar worden opvallende punten uit deze enquête
besproken en naar aanleiding daarvan doelstellingen opgesteld voor verbetering. Aandachtspunten voor de komende jaren zijn: verhogen van het aantal vakken waarin een leerling
eindexamen doet; verbeteren van het onderbouwrendement; verhogen van het aantal
leerlingen dat in beide klassieke talen eindexamen doet; verhogen van het slagingspercentage.
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10.5 Opbrengstgericht werken
Bij opbrengstgericht werken wordt gekeken naar toetsresultaten en naar gedrag en leerstrategieën van leerlingen. Planmatig evalueren van onderwijsresultaten maakt hier deel van
uit. Op het 4e Gymnasium gebeurt dit vooral met PTA-cijfers en examenresultaten. De
komende jaren zal dit op sectieniveau een rol gaan spelen voor alle jaarlagen. Secties gaan
hun vakwerkplannen publiceren en toetsresultaten onderling vergelijken. In het schooljaar
2013-2014 is gestart met een pilot in de eerste klas: het klassenplan. Hierbij krijgen
leerlingen studieles op vaardigheden die ze onvoldoende beheersen. Deze pilot wordt de
komende jaren uitgebreid (zie par. 3.3).

Beleidsvoornemens:
Beleidsvoornemen 55: Planmatiger evalueren van onderwijsprocessen conform de PDCA cyclus

(plan-do-check-act)
Waarom?
Wat?

Wie?
Wanneer?

Dit bevordert het opbrengstgericht werken en zorgt voor continuïteit in
kwaliteitscontrole.
Resultaat
bij verschillende gremia in de school vaste agendapunten waarop
resultaten worden geëvalueerd en waar nodig beleid wordt aangepast
Doel
(borging van) kwaliteitsverbetering
Aansturen
4MT, portefeuillehouder kwaliteitszorg
Uitvoeren
MR, 4MT, sectievoorzittersbijeenkomsten, secties etc.
Startdatum
september 2015
Tussentijds
april 2015
Einddatum
continu proces

Beleidsvoornemen 56: Slagingspercentage verhogen
Waarom?
Alle leerlingen die in de bovenbouw komen zouden ook daadwerkelijk de school met
een diploma moeten verlaten.
Wat?
Resultaat
een slagingspercentage van 92%
Doel
kwaliteitsverbetering doorstroom bovenbouw
Wie?
Aansturen
rector, afdelingsleider bovenbouw
Uitvoeren
leerlingen, docenten
Ontvangen
leerlingen
Wanneer? Startdatum
mei 2014
Tussentijds
jaarlijks
Einddatum
jaarlijks
Beleidsvoornemen 57: Stimuleren van examen doen in beide klassieke talen
Waarom?
De doelstelling past bij een gymnasium en geeft talentvolle leerlingen een kans om
hierin te excelleren.
Wat?
Resultaat
≥ 7% van de geslaagden doet eindexamen in twee klassieke talen
Doel
excellente leerlingen stimuleren en het gymnasiale karakter van de
school versterken
Wie?
Aansturen
sectie KT, afdelingsleiders middenbouw en bovenbouw
Uitvoeren
docenten KT
Ontvangen
excellente leerlingen
Wanneer? Startdatum
februari 2014 (voorlopige profielkeuze klas 3)
Tussentijds
februari 2015
Einddatum
mei 2016
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Bijlage 1 – Praktische gegevens
het 4e Gymnasium
adres: Stavangerweg 902, 1013 AX Amsterdam
telefoon: (020) 584 90 10
info@het4egymnasium.nl
www.het4egymnasium.nl
Het 4e Gymnasium is een zelfstandig gymnasium, gevestigd in een modern schoolgebouw
dat is gelegen aan het IJ in de Houthaven te Amsterdam: momenteel aan de Stavangerweg,
vanaf de zomer van 2016 elders in de Houthaven. Administratief staat de school bekend
onder BRIN 30 GC.
Op 1 januari 2014 telt het 4e Gymnasium 738 leerlingen en 81 medewerkers: 67 docenten en
14 leden van het onderwijsondersteunend personeel (OOP). Een rector en vier afdelingsleiders geven leiding aan de school; ieder van hen verzorgt ook een deel van het onderwijs.
Verder werken er op het 4e Gymnasium 10 leraren-in-opleiding, studenten aan de
(eerstegraads) Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam.
Het bestuur van het 4e Gymnasium wordt gevormd door Esprit Scholen, een schoolbestuur
voor algemeen bijzonder onderwijs met tien scholen, uiteenlopend van basisonderwijs tot
voortgezet onderwijs en van vmbo tot gymnasium, waaronder een internationale school en
een tweetalig vwo. Ten behoeve van het 4e Gymnasium is Esprit een samenwerkingsverband
aangegaan met de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG), een landelijk bestuur
van zelfstandige gymnasia, waartoe het Barlæus en Vossius Gymnasium behoren. De
bevoegdheden van de schoolleiding van het 4e Gymnasium zijn neergelegd in een
managementstatuut. De rector, daarbij ondersteund door de afdelingsleiders, is integraal
verantwoordelijk voor de school en haar beleid en legt verantwoording af aan het bestuur.
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Bijlage 2 – Organisatiestructuur
rector

Rector

supervisie:
schoolbeleid
personeelsbeleid
financieel beleid
extern beleid

afdelingsleiders
supervisie:
leerlingbegeleiding
verzuimbeleid
uitstuurbeleid
reizen/activiteiten
toetsen/cijfers

docenten/OOP
supervisie:
klassen/groepen
leerlingen

eindverantwoordelijkheid
personeelszaken
financiën, formatie
bestuurszaken
MR
externe contacten & PR
huisvesting, nieuwbouw
facilitaire zaken

Afdelingsleider
klas 1+2
afdeling 1+2

open dag &
inschrijving
contacten PO
juniorbegeleiders
kunst & cultuur
zorg

secties:
GS
AK
EC
FI
Kunst

Afdelingsleider
klas 3
afdeling 3

plv. rector
ICT-beleid
leermiddelenbeleid
ouderraad
kwaliteitszorg
(na)scholing
tijdelijke projecten

Afdelingsleider
klas 4
afdeling 4

roosterzaken
jaarplanning
didactiek &
opleidingsschool
talentontwikkeling
veiligheidsbeleid
Magister, verzuim& uitstuurbeleid

secties:
NE
KT
FA
EN
DU

Afdelingsleider
klas 5+6
afdeling 5+6

Klision
PTA/eindexamen
profielwerkstukken
leerlingenraad,
Senaat & Dèmos

secties:
secties:
OOP
individuele
coaching

WI
NA
SK
BI
LO
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Bijlage 3 – SWOT-analyse
INTERN

+

–

EXTERN

STERK

KANS

1

Open sfeer, veilige cultuur

Nieuwbouw (keuzes vertalen in
„stenen‟)

2

Saamhorig, toegewijd en vitaal
medewerkersteam

Nieuwe doelgroepen en de kansen die
dit beleid biedt voor onze organisatie

3

Ontvankelijke en talentvolle leerlingen

Universitaire contacten,
Opleidingsschool

4

Uitstraling: goede reputatie,
transparant gebouw

Academische opleidingsschool

5

Actieve school met veel ruimte voor
nieuwe ideeën

Samenwerking PO-VO in West

ZWAK

BEDREIGING

1

Te hoge uitstroom van
(doelgroep)leerlingen

Nieuwbouw (rommel in de omgeving,
lang proces dat alle aandacht vereist,
onrust in en rondom de school)

2

Examenresultaten niet goed genoeg

Oververzadigde markt vwo-plus
(concurrentie in Amsterdam)

3

Mentoraat wordt door leerlingen als
niet goed genoeg beoordeeld

Lerarentekort

4

Te weinig aandacht voor didactiek

Dreigende onderwijsbezuinigingen

5

Te weinig aandacht voor terugkijken
en evalueren (verantwoording
afleggen, verslagleggen, borgen)

Doelgroepleerlingen in relatie tot lage
opbrengsten

- 62 -

——— Schoolplan het 4e Gymnasium 2014-2018 ———

Bijlage 4 – Overzicht van ruimte voor talent
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Bijlage 5 – Overzicht van schooldocumenten
Titel
Schoolplan

Schoolgids

Koersdocument
Examenreglement
en Programma van
toetsing & afsluiting
Vensters voor
verantwoording

Inhoud

Status

Hoofdlijnen van beleid op de volgende onderdelen:
- onderwijs en onderwijskwaliteit
- personeel
- financiën
- huisvesting en voorzieningen
Informatie voor ouders en leerlingen m.b.t.:
- onderwijsdoelen en -resultaten
- onderwijsprogramma en onderwijstijd
- schoolorganisatie
- decanaat, begeleiding en zorg
- financiën
- rechten en plichten van ouders/leerlingen
Beschrijving van de missie/visie van de school en
de richting van het schoolbeleid

wettelijk
verplicht

jaarlijks

4-jaarlijks

wettelijk
verplicht

jaarlijks

jaarlijks

intern

incidenteel

incidenteel

wettelijk
verplicht

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

incidenteel

jaarlijks

incidenteel

jaarlijks

incidenteel

intern

jaarlijks

incidenteel

intern

jaarlijks

incidenteel

intern

jaarlijks

incidenteel

intern

jaarlijks

incidenteel

intern

jaarlijks

incidenteel

intern

jaarlijks

incidenteel

intern

jaarlijks

incidenteel

intern

jaarlijks

incidenteel

wettelijk
verplicht

jaarlijks

incidenteel

wettelijk
verplicht

jaarlijks

incidenteel

Huishoudelijk reglement van de ouderraad

intern

jaarlijks

incidenteel

Huishoudelijk reglement van de leerlingenraad

intern

jaarlijks

incidenteel

Vertaling van het schoolplan in inzet van formatie
per schooljaar, waaronder:
- formatieomvang en -inzet
- lesseninzet
- C-taken

CAO
afspraak

jaarlijks

jaarlijks

Informatie over de regeling en invulling van het
(school)examen
Onderwijs rendementsgegevens; tevredenheid

Zorgplan

Informatie over zorgstructuur en begeleiding

Schoolondersteuningsplan

Informatie over zorgprofiel van de school in het
kader van passend onderwijs

Leerlingenstatuut

Rechten en plichten van leerlingen

Pestprotocol
Huisregels
Internetprotocol
Netiquette
Verzuimprotocol
personeel
Verzuimprotocol
leerlingen
Richtlijn
vertrouwenszaken
Beoordelingsprocedure
Klachtenregeling
Reglement
medezeggenschap
Reglement
ouderraad
Reglement
leerlingenraad
Formatieplan

Evaluatie Vernieuwen

Richtlijn voor het tegengaan en behandelen van
pestgedrag onder leerlingen
Schoolreglement t.b.v. leerlingen
Richtlijn voor het gebruik van digitale communicatie
door leerlingen
Richtlijn voor het gebruik van digitale communicatie
door medewerkers
Richtlijn voor het verlenen van zorg in geval van
verzuim bij personeel en het terugdringen hiervan
Richtlijn voor het verlenen van zorg in geval van
verzuim bij leerlingen en het terugdringen hiervan
Gedragscode voor medewerkers; richtlijnen ten
aanzien van gewenst en ongewenst gedrag
Beschrijving van de beoordeling en bevorderingssystematiek van zittende docenten en de
begeleiding van nieuwe medewerkers
Beschrijft de wijze waarop belanghebbenden
klachten kunnen indienen m.b.t.
gedragingen/beslissingen van de schoolleiding
Regeling van medezeggenschap en huishoudelijk
reglement van de medezeggenschapsraad
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afspraak
wettelijk
verplicht
stedelijke
afspraak
wettelijk
verplicht
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Titel
Activiteitenplan
Begroting
Jaarrekening
Managementovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst
Esprit-OSZG
Meerjarig
onderhoudsplan
Schoolveiligheidsplan
Huishoudelijk
reglement rapportvergaderingen
Protocol reizen
Startpakket nieuwe
medewerkers
Docentenboek
Landingspagina

Inhoud

Status

Vertaling van het schoolplan in doelen en
activiteiten per schooljaar, waaronder:
- speerpunten komend jaar
- activiteiten coördinatoren
Financieel beleid per kalenderjaar, inclusief een
meerjaren raming
Financiële realisatie per kalenderjaar
Afspraken tussen rector en bestuur over zaken als
rendement, personeelsbeleid, verzuim en financiën,
gekoppeld aan de begroting
In 2010 gesloten overeenkomst door de twee
stichtende besturen, waarin de status aparte van
het 4e Gymnasium binnen Esprit wordt beschreven
Planning van het groot onderhoud; vormt de basis
voor de onderhoudsvoorziening in de begroting
Beschrijving van alle protocollen en procedures
omtrent veiligheid en welbevinden van leerlingen
en medewerkers
Beschrijving van de overgangsnormen en de gang
van zaken tijdens de (eind)rapport/overgangs- en
revisievergadering
Beschrijving van de schoolreizen en -excursies met
verdeling van taken en bevoegdheden
Een fotoverslag, bestemd voor nieuwe medewerkers, rondom de vragen wie-is-wie? en waar-vindik…?
Informatie over allerlei interne procedures, regels
en afspraken
Digitale startpagina met links naar alle relevante
data, procedures, sites, afspraken en reglementen
voor medewerkers
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Evaluatie Vernieuwen
halfjaarlijks

jaarlijks

maandelijks

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

bestuur

halfjaarlijks

jaarlijks

bestuur

jaarlijks

periodieke
evaluatie elke
5 jaar

bestuur

jaarlijks

4-jaarlijks

wettelijk
verplicht

jaarlijks

incidenteel

intern

jaarlijks

incidenteel

intern

jaarlijks

incidenteel

intern

jaarlijks

jaarlijks

intern

jaarlijks

jaarlijks

intern

jaarlijks

wekelijks

intern
wettelijk
verplicht
wettelijk
verplicht
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Bijlage 6 – Overzicht van profielen en concepten
1. Missie:
Het 4e Gymnasium wil enerzijds de standaarden van gymnasiale kwaliteit waarborgen;
en anderzijds het succesvolle concept van het zelfstandige gymnasium toepassen om
„nieuwe elites‟ op te leiden: elites van leerlingen die zich, los van culturele, sociaaleconomische of etnische achtergrond, onderscheiden in intelligentie en die niet noodzakelijk
uit een „gymnasiaal milieu‟ afkomstig zijn.
2. Visie:
De visie van het 4e Gymnasium hangt nauw samen met de missie: het toegankelijk maken
van hoogstaand gymnasiaal onderwijs voor nieuwe doelgroepen. Deze visie bestaat uit een
viertal elementen.
De school:
i vormt één gemeenschap, waarin iedereen welkom is en waaraan alle leerlingen en
medewerkers kunnen deelnemen en bijdragen;
ii heeft een „open‟ schoolcultuur, omdat een school die nieuwe doelgroepen toegang wil
bieden tot de gymnasiale wereld, zelf ook deze toegankelijkheid moet uitstralen;
iii kent sociale veiligheid, omdat het welbevinden van allen op school een voorwaarde is
om goed te kunnen functioneren;
iv stimuleert eigen verantwoordelijkheid, omdat leerlingen moeten worden uitgedaagd
om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
3. Pedagogisch concept:
Het pedagogisch concept van het 4e Gymnasium is gefundeerd op twee kernwaarden,
namelijk de vrijheid en de gelijkwaardigheid van ieder die op school leeft en werkt.
Leerlingen, docenten en overige medewerkers op het 4e Gymnasium:
i erkennen de vrijheid en gelijkwaardigheid van allen op school;
ii erkennen dat mensen verschillen;
iii gaan respectvol met elkaar om;
iv dragen gezamenlijk zorg voor een prettige en veilige sfeer.
Docenten op het 4e Gymnasium:
i leren leerlingen vrijheid te hanteren, rekening houdend met de vrijheid van anderen;
ii hebben aandacht voor verschillen tussen leerlingen en voor de persoonlijke groei van
iedere individuele leerling;
iii leren leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor zowel hun eigen leerproces als
voor hun sociale en maatschappelijke omgeving;
iv dragen bij aan een intellectueel klimaat op het 4e Gymnasium.
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4. Didactisch concept:
Het didactisch concept is gebaseerd op de volgende pijlers:
i differentiatie in aanbod van de lesstof (bijvoorbeeld ten aanzien van begaafde
leerlingen, meerbegaafde leerlingen en hoogbegaafde leerlingen);
ii afwisseling in werkvormen (onder andere voor leerlingen met een kortere
spanningsboog);
iii inzet van multimedia (film, ICT etc.);
iv er is/blijft ruimte voor „het verhaal‟ (voor frontaal-klassikale lesvormen);
v Als voorwaarde voor deze pijlers geldt dat docenten ontvankelijk zijn om te
experimenteren, uit te proberen, te vernieuwen.
5. Onderwijskundig concept:
Ruimte voor talent: het 4e Gymnasium helpt leerlingen te ontdekken wat hun talent is en
stimuleert hen dat talent te ontwikkelen.
Iedere leerling heeft talenten, zeker op een gymnasium met relatief veel multitalenten;
gedurende de schoolcarrière krijgen leerlingen op het 4e Gymnasium mogelijkheden
geboden om – zowel binnen als buiten de les, zowel binnen als buiten de school – hun
specifieke talent te leren kennen, te ontwikkelen en te vervolmaken: leerlingen mogen
excelleren; er bestaat ruimte voor verschil; kennisoverdracht op maat van de leerling;
het doel is om leerlingen te laten groeien, onder meer allochtone leerlingen en (andere)
sociale klimmers; in een veilige omgeving leerlingen uit hun comfortzone halen,
zelfverantwoordelijkheid geven, medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces,
de maatschappij in helpen, hun kracht laten ontdekken, activeren om eigen keuzes te
maken, stimuleren om een eigen koers te varen.
6. Personeelsbeleid:
Het personeelsbeleid van het 4e Gymnasium is gebaseerd op de volgende
uitgangspunten:
er wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen
in alle geledingen binnen de school: binnen het onderwijzend personeel, het
onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding, maar ook binnen individuele
secties;
ook in andere opzichten wordt diversiteit binnen het medewerkersteam verwelkomd –
bijvoorbeeld in cultuur, religie en seksuele geaardheid of door de aanwezigheid van
mindervalide collega‟s;
werving van nieuwe collega‟s geschiedt aan de hand van een duidelijk profiel van een
4e Gymnasiumdocent (zie hieronder);
tijdens de wervingsprocedure wordt helder uiteengezet wat van docenten wordt
verwacht;
nieuwe docenten en studenten mogen rekenen op een adequate begeleiding;
er bestaat een duidelijk loopbaanperspectief, ook bínnen het docentschap, onder
meer door differentiatie van drie docenttypes met een carrièreperspectief, door
waardering voor het docentschap, door zaken zoals de 4Beurs (waarbij docenten tijd
krijgen voor een zelfgekozen project) en een stageschap bij de schoolleiding;
docenten worden regelmatig en systematisch beoordeeld volgens een scherpe,
transparante beoordelingsprocedure;
C-taken (individuele, niet lesgebonden taken) rouleren zo veel mogelijk, zodat er
regelmatig interessante taken vacant komen;
een academische, onderzoekende houding wordt bij alle docenten gestimuleerd,
onder meer in de academische opleidingsschool;
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er wordt structureel aandacht besteed aan zaken als verantwoording, terugkoppeling,
vastleggen, borgen van resultaten, evalueren wat goed ging/beter kan etc., kortom:
aan een professionele PDCA cyclus (plan-do-check-act).
Profiel van een 4e Gymnasiumdocent:

A – een gymnasiumdocent:

heeft een academisch werk- en denkniveau;
toont in zijn lessen een geactualiseerd hoog kennisniveau;
beschikt over relevante didactische en pedagogische kwaliteiten en blijft deze
ontwikkelen;
draagt zorg voor het (vakoverstijgend) onderwijs in alle leerfasen;
heeft een visie op de onderwijsbehoefte van de gymnasiumleerling;
levert binnen en buiten de les een bijdrage aan de ontwikkeling van het gymnasiale
onderwijsconcept;
levert een bijdrage aan de culturele en/of sociale vorming van de leerling;
ontwikkelt in de loop der jaren een aantoonbare expertise in zijn vakgebied.

B – een 4e Gymnasiumdocent:
Attitude:

is ontwikkelingsgericht; staat open voor nieuwe lesmethoden, -technieken en
-inzichten;
heeft hart voor leerlingen en stelt zich open voor hun inbreng en feedback; nodigt
leerlingen uit om mee te denken, mee te praten en medeverantwoordelijkheid te
dragen;
houdt van zijn vak en draagt dat zowel binnen als buiten de les met verve uit;
heeft een onderzoekende houding ten aanzien van de kwaliteit en de ontwikkeling
van het onderwijs;
is een teamspeler: zoekt actieve interactie met collega‟s, bijvoorbeeld d.m.v.
collegiale consultatie, (vakoverstijgende) samenwerking en interesse voor andermans
vakinhoud en lesaanpak;
is breed georiënteerd en betrokken binnen de school;
heeft een belangstelling die verder reikt dan alleen het eigen vak: voelt zich
betrokken bij de school als geheel, is maatschappelijk bewust en denkt buiten de
gebaande paden.

Activiteiten:

De 4e Gymnasiumdocent ontwikkelt zich in de volgende richting:
ontwikkelt zelf delen van het curriculum en vervaardigt eigen leermiddelen en
lesmateriaal;
onderhoudt contacten buiten school, bijvoorbeeld met externe deskundigen,
zusterscholen, hoger onderwijs, musea, bedrijven of maatschappelijke organisaties;
draagt bij aan schoolbrede taken en is betrokken bij schoolevenementen;
begeleidt en coacht zowel collega‟s als studenten (leraren-in-opleiding);
denkt mee over schoolbeleid en adviseert collega‟s en de schoolleiding.
7. Organisatiestructuur:
bestuur: Esprit, in een samenwerkingsovereenkomst verbonden met OSZG, binnen
Esprit heeft het 4e Gymnasium een status aparte en wordt beschouwd als een
zelfstandig gymnasium; de rector is integraal verantwoordelijk, beschikt over een
ruim mandaat en legt verantwoordelijkheid af aan het bestuur;
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managementteam: structuur met één rector en vier afdelingsleiders met

portefeuilles;
secties: secties met een centrale rol (horizontale geleding), sectievoorzitters(overleg);
medezeggenschap: MR in een harmonisch model met de schoolleiding: ondersteunend, kritisch meedenkend. De school kent grote leerlingenbetrokkenheid en
-invloed (onder meer in de leerlingenraad, Senaat, Dèmos, klankbordgroepen);
ouders zijn actief bij de school betrokken, onder meer rond de organisatie van
activiteiten, projecten etc.
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Bijlage 7 – Overzicht van beleidsvoornemens
Profiel (hst. 2)
1. Binnenhalen en binnenhouden van doelgroepleerlingen
2. Behoud van een open schoolcultuur en pedagogisch klimaat
3. Vervaardigen van een boek en een e-book over de stichting van het 4e Gymnasium
(2005-2015)
4. Oprichten van een reünistenvereniging van oud-4e Gymnasiasten

Onderwijs (hst. 3)
5. Uitbreiden differentiatie in de les t.b.v. excellente leerlingen
6. Verdere ontwikkeling van afwisseling werkvormen in de les
7. Implementatie van het Honoursprogramma van de SHZG
8. Verdere ontwikkeling van het klassenplan
9. Bewust onderscheid maken tussen onderbouw/middenbouw/bovenbouw
10. Stimuleren van digitale leermiddelen
11. Verdere profilering van film

Leerlingenzorg en -begeleiding (hst. 4)
12. Afstemmen van zorgmogelijkheden met overige VO scholen in Amsterdam
13. Taalniveau en -ontwikkeling van leerlingen systematisch meten, vastleggen en volgen
14. Versterking van het mentoraat
15. Plannen van aanpak systematisch maken, vastleggen en volgen
16. Integratie huiskamer en huiswerkklas
17. Onderbouwrendement verbeteren
18. Leerling-tevredenheid in klas 3 verbeteren
19. Verlenging van de Spitsklas en oriëntatie op het creëren van een voorrangspositie
voor spitsklasleerlingen bij toelating
20. Voorlichten en begeleiden van ouders van doelgroepleerlingen

Activiteiten buiten de les (hst. 5)
21. Goede ruimten creëren voor cultuur (o.a. film en toneel) in de nieuwbouw
22. Leerlingen stimuleren tot het zelf opzetten van en deelnemen aan buitenschoolse
activiteiten
23. Invoeren van twee profielreizen
24. Formuleren en implementeren van nieuw alcohol- en tabaksbeleid

Personeelsbeleid (hst. 6)

25. Verbreden van de begeleiding van (nieuwe) docenten
26. Bevorderen van docenten van LB naar LC en incidenteel van LC naar LD
27. Invoeren werkmiddagen good practises
28. Roulatie van C-taken
29. Begeleiding van studenten verbeteren
30. De opleidingsschool en de academische houding onderdeel maken van het
personeelsbeleid
31. Stimuleren scholing OOP
32. Personeel steunen en sturen
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Organisatie (hst. 7)

33. Professionalisering van en afstemming binnen het MT
34. Professionalisering van en afstemming met de MR
35. Versterken van de rol van secties
36. Formuleren van vakwerkplannen per sectie
37. Terugdringen van tussenuren voor leerlingen in de bovenbouw
38. Bijeenhouden van de klassen/clusters van klas 5 naar 6
39. Bewuste keuzes in het al dan niet inroosteren van extra vakken
40. Vervolg spreiding werkdruk voor leerlingen
41. Borgen van de zelfstandige positie van het 4e Gymnasium binnen Esprit

Financieel beleid (hst. 8)
42. Handhaven gezonde financiële situatie
43. Uitbouw van de vermogenspositie t.b.v. duur personeel vanaf 2020
44. Groei naar maximaal 800 leerlingen
45. Verkennen van sponsoring t.b.v. de nieuwbouw
46. Verkennen van het investeren in zonnepanelen bovenop de nieuwbouw

Huisvesting en voorzieningen (hst. 9)
47. Verhuizing van Klision naar de Brede school Houthaven
48. Veiligheid bewaken en overlast tegengaan tijdens de bouwwerkzaamheden rondom
school
49. Realisatie nieuwbouw
50. Vervaardigen van een communicatieplan m.b.t. de nieuwbouw
51. Vervaardigen van een meerjaren onderhoudsplan t.b.v. het nieuwe gebouw
52. Verbetering schoonmaak
53. Invoeren BYOD
54. Vervaardigen van een nieuwe website

Kwaliteitsbeleid (hst. 10)

55. Planmatiger evalueren van onderwijsprocessen conform de PDCA cyclus (plan-docheck-act)
56. Slagingspercentage verhogen
57. Stimuleren van examen doen in beide klassieke talen
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