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Titel van het project/de activiteit/het
product

Linie 2020

Wie heeft het project/de activiteit/het
product ontwikkeld?

Het team.

Omschrijving van het project:
Linie 2020 is een project om ervoor te zorgen dat leerlingen gemotiveerder zijn op
school, meer vaardigheden aanleren die zij nodig hebben op de werkvloer en in de
samenleving. Wij willen de samenleving meer laten integreren in ons onderwijs en het
onderwijs meer in de samenleving. De leerlingen werken met individueel
ontwikkelplannen en digitaal portfolio’s met vaardigheidsbewijzen. De ouders worden
betrokken in dit portfolio en het onderwijs. Leerlingen competentie gericht onderwijs
genieten. Leerlingen gepersonaliseerd leren. Meer onderwijs op locatie, minder in het
schoolgebouw. Minder les gericht op werkopdrachten en vraag van buitenaf. Een
betere PR. Onderwijs aangeboden in fases met aansluitend LVS en doelenpakket.
Leerlingen kunnen kiezen in de laatste fase voor uitstroom sector. De leerlingen krijgen
gericht les in deze sector. Verkenning voor het opzetten van een arbeidstraining
centrum in een leegstaand pand in het centrum met winkelruimte voor verkoop van
onze eigen spullen.
De werkdruk voor leerkrachten lager.
Wat is de doelgroep:
Voortgezet special onderwijs voor ZMLK.
Hoe is het project geïmplementeerd:
Middels PLG (professionele leergemeenschap groepen) binnen onze school.
Wat zijn de resultaten:

Op dit moment een tijdspad tot 2020.
Een aangepast rooster voor volgend schooljaar.
Onderzoek gedaan naar behoeften leerlingen, leerkrachten, ouders en werkgevers.
Onderzoek gedaan naar de uitstroom in het verleden.
Op welke manier draagt het project bij aan de onderwijskwaliteit:
Momenteel volgen wij de leerlingen d.m.v. het bijhouden van de CED leerlijnen.
Dit is een te groot doelenpakket. Wij maken onze eigen doelen en laten wel de CED
leerlijnen integreren. De kwaliteit van het onderwijs wordt groter, doordat leerlingen
en leerkrachten gemotiveerder zijn.
Op welke manier draagt het project bij aan het toekomstperspectief van leerlingen:
Leerlingen krijgen gerichter les op hun uitstroom in de toekomst.
Op welke manier wordt samengewerkt door diverse groepen:
Er wordt samengewerkt, doordat we in fases werken en hierdoor ook groeps
doorbrekend.
Er wordt samengewerkt, doordat we meer gaan samenwerken met partners van
buitenaf.
Zijn werkwijze en resultaten overdraagbaar naar andere scholen/instellingen/
ab-diensten? En zo ja, onder welke condities:
Andere scholen kunnen gebruik maken van:
- Ons doelenpakket
- Onze ontwikkelde vaardigheidsbewijzen
- Onze competenties
- Ons ontwikkelde LVS aansluitend op het nieuwe doelenpakket.
- Onze indeling in fases. Hierin ook een indeling voor de stages.
- Tips en adviezen over het werken met een digitaal portfolio.
- Ons tijdspad verdeeld over 4 jaar.
- Onze ervaringen over dit verandertraject.
Waarom bent u van mening dat dit project in aanmerking moet komen voor de prijs
voor Project Speciaal 2017:
Omdat wij een school gaan neerzetten die voor de leerlingen en leerkrachten bestaat
uit leuk en leerzaam onderwijs!

Evt. opmerkingen en aanvullingen:

Bijlage:
Om op de website projectspeciaal.nl een item te kunnen plaatsen over het project
hebben we drie foto's, afbeeldingen, tekeningen etc. nodig die het een goed beeld
geven van het project.
Plaats deze afbeeldingen in dit word-document en geef waarbij nodig is een korte uitleg
wat er op de afbeeldingen te zien is.

