
Iedereen telt en doet mee, 
dus jij ook! 

schoolplan 2019-2023 

Het Commanderij College 
Dicht bij jou! 

Wist je dat er op school ook heel veel mensen achter de schermen werken aan:

Dit zijn wij:

Hier zijn we trots op:
• Onze medewerkers
• Examenresultaten

• Fijn en veilig onderwijs
• Bijdrage aan een stabiele regio

Een zachte 
landing 

Om de overgang van 
de basisschool naar 
onze school zo soepel 
mogelijk te laten 
verlopen, kijken we 
goed naar waar een 
leerling behoefte aan 
heeft. De één heeft 
wat meer tijd nodig, 
de ander zoekt extra 
uitdaging. Samen met 
de basisschool kijken 
we naar wat het beste 
past. 

Jij bent 
eigenaar van je 
eigen leer- en 
groeiproces 

Als leerling ben je 
verantwoordelijk voor 
jouw ontwikkeling. Dat 
doe je als leerling niet 
alleen, maar samen. 
De persoonlijke coach 
of mentor staat klaar, 
helpt waar het nodig 
is en kijkt samen 
met de leerling naar 
resultaten.

Ontwikkelings-
gericht en 

perspectiefrijk 

Ieder mens blijft 
zich continu 
ontwikkelen. Daarom 
zijn wij flexibel. Wil 
een leerling extra 
uitdaging of juist extra 
uitleg? Meer lessen 
volgen? Meelopen met 
een bedrijf? Het kan 
allemaal. 

Goede  
en veilige 

leeromgeving

Leren is leuk en 
uitdagend. Wij vinden 
het belangrijk dat 
onze leerlingen 
leren in een fijne en 
veilige omgeving. De 
lesstof is duidelijk, de 
school is veilig en we 
hanteren duidelijke 
normen en waarden.

Ontmoetings-
school 

Alleen maar met de 
neus in de boeken? 
Nee hoor, wij geloven 
dat je ook leert van 
de wereld om je heen. 
Daarom halen we 
buiten naar binnen 
en andersom. Onze 
leerlingen gaan op 
excursie naar de 
rechtbank, krijgen 
een gastles van 
een ondernemer of 
brengen een bezoekje 
aan het buitenland. 

Basisonderwijs

Vervolgonderwijs

Leerlingen Ouders

Personeel

Onze medewerkers zijn onze helden. 
Wij kunnen niet zonder onze docenten en ons onderwijsondersteunend personeel. Zij hebben een 
belangrijke rol in de maatschappij. Voor hen wil het Commanderij College daarom een stimulerende en 
aantrekkelijke werkgever zijn. Wij ontwikkelen, gebruiken en behouden talenten, kennis en ervaring. 

Wij willen het lerarentekort tegengaan met:
• Een goede personeelsplanning
• Professionele leer- en werkcultuur 
• Het versterken van leiderschap 

Extra ondersteuning

Leerlingen en ouders kunnen bij de mentor, coach, (vak)docent en 
vertrouwenspersoon terecht voor hulp bij zaken waar zij zelf niet 

uitkomen. Denk aan problemen op school of thuis. 

Begeleiding van leerlingen is in de eerste plaats aan deze 
docenten. Maar soms is er extra hulp nodig. Als Commanderij 

College werken we samen met (externe) begeleiders, zoals een 
sociaalmaatschappelijk werker en orthopedagoog. 

ICT

• ICT als water uit de kraan
• Onderwijs op maat door Cloud-oplossingen 

• Digitale vaardigheden

Wij meten, 
beoordelen 

en sturen onze 
eigen prestaties.

Kwaliteit

PR & Communicatie

• Communicatie op maat

• Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen

• Samen met leerlingen

Huisvesting

• Aantrekkelijke schoolgebouwen
• Aanpasbaar en duurzaam 
• Klimaat en veiligheid

Leerlingenadministratie

• Inrichting op maat
• Studievoortgang 
• Up-to-date informatie

Wij hebben vijf pijlers, hier richten wij ons op:

We werken samen met:

Financiën

• Verdeling onderwijsgelden, informatie over 
 begrotingen per school en budgetten
• Salarisadministratie, declaraties en betalingen
• Facturen, inkoop en boekenfonds


