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1. Inleiding 
 
2. Algemene gegevens 
2.1  Contactgegevens 

CITAVERDE College, locatie Horst 

Spoorweg 8 

5963 NJ Horst aan de Maas 

077-3981620 

Postbus 6214 

5960 AE Horst  

 

2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 

Wij zorgen dat leerlingen zich veilig en geborgen voelen. Dit doen we door veel structuur aan te bieden, tevens leren 

we leerlingen om anderen te respecteren. Het aanspreken en ontwikkelen van talenten en competenties van 

leerlingen vinden we belangrijk.  

Missie: CITAVERDE is de uitblinkende onderwijsinstelling (vmbo –mbo-leven lang leren) met een focus op groen 

waar de regio zich toe wendt voor haar leerloopbaan 

Hierbij staat de leerloopbaan van de leerlingen centraal. Wij bedienen diverse doelgroepen die andere behoeften 

vragen aan onderwijs, vmbo: ontdekken oriënteren, mbo ondernemend handelen keuze werkveld, le.la.le: 

ondernemerschap, kennis verdiepen, verbreden en vernieuwen 

Ons onderwijs kenmerkt zich door “Groeien in kwaliteit” op de thema’s 

- Kleinschalige,  veilige leeromgeving 

- Modern pedagogisch didactisch onderwijsaanbod in doorlopende leerlijnen 

- Positief didactisch handelen en denken;  

- betrokken, gemotiveerd personeel; ontwikkelingsgericht voor zichzelf en de organisatie 

- professionele teams ( werken volgens structuur Opbrengstgericht werken= OGW) 

- gericht op vraag vanuit de maatschappij: Burgerschapscompetenties, Gezondheid en welzijn, 

Talentontwikkeling 

- Oog voor (culturele) diversiteit; van individu tot samenleving 

- Toegankelijk en breed opleidend, zoekend naar nieuwe kansen; innovatie, ondernemerschap, 

duurzaamheid en internationalisering 

- maximale aansluiting economische ontwikkelingen in de regio en aanbod onderwijs 

- tevreden deelnemers, ouders en medewerkers 

 

2.3  Onderwijsaanbod 

       Afdelingen en evt. beroepsrichtingen. 

VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg, Kaderberoepsgerichte Leerweg, Gemengde Leerweg, Leerwerktraject vanaf 

leerjaar 3 in de Groene sector. 

 
 



 
 

 
3. Basisondersteuning 
 
3.1 Onderwijs 
 
Boeiend en bindend onderwijs 

- Leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg werken in het Leerhuis (afwisseling instructie – zelfstandig 

werken). Hierdoor wordt er mee maatwerk geleverd en kan er beter differentieert worden. 

- In de onderbouw dagen we kinderen in de Gemengde leerweg uit met extra HAVO lesstof. 

- PSO (praktische sector oriëntatie). Leerlingen maken theoretisch en praktisch kennis met de verschillende 

sectoren in het groene onderwijs.  

- Uitdagende leeromgeving: waarin verbinding gemaakt wordt met maatschappelijke instellingen en bedrijven 

via projecten, themaweken en werkweken (LOB), BPV en afname PvB’s. 

- Samenwerken met andere partners t.b.v. maatwerktrajecten, passend onderwijs, delen expertise onder het 

motto van speciale scholen naar gespecialiseerde scholen en samenwerken met maatschappelijke 

instanties zoals gemeenten, synthese, Bureau Jeugdzorg, e.d.  

- Maatwerk moderne vreemde talen MBO 

 

 
 Algemene pedagisch-didactische vaardigheden van docenten 
- Docenten krijgen scholing, waarbij ze leren meer gebruik te maken van de kennis en vaardigheden van de 

  leerlingen. Hierdoor komt er een betere verdeling tussen docent actief-leerling actief. Van specifieke zorg naar 

goede begeleiding en coaching voor alle leerlingen d.m.v. professionalisering een veranderende leerling een 

veranderende docent; het gaat niet om de beste docenten te krijgen maar dat de docent het beste uit zichzelf inzet 

- d.m.v. werken in clustergroepen; ontwikkeling  in werken volgens structuur  Opbrengstgericht  Werken (aoc-raad), 

van samen werken naar samenwerken, in teamplan en deelplannen vastgelegd. 

- Door teamoverleg en intervisie worden gezamenlijke afspraken gemaakt en wordt er een groepsplan opgesteld. 

- PAB (preventieve ambulante begeleiding). Onze interne ambulant begeleider  observeert in moeilijke groepen en 

  geeft tips en adviezen aan de leerlingen, maar ook aan het docententeam. 
 
Communicatie 
- Mentorenoverleg elke week: Hier is ruimte voor het voeren van groepsgesprekken, maar ook individuele 

  gesprekken en intervisie 

- Minimaal 2 keer per jaar contactavond, waarbij ouders de resultaten kunnen bespreken. 

- Dagelijks contactuur met leerlingbegeleider. 

 
Omgaan binnen de groep/klas met leerlingen met leerproblemen en/of lichamelijke beperkingen - - - ---- 
- Leerlingen met een LGF-beschikking krijgen extra begeleiding van hun mentor en ambulant begeleider. 

- Leerlingen met een dyslexie / dyscalculieverklaring hebben recht op de daarvoor geldende afspraken en krijgen 

regelmatig hulp van de remedial teacher.  

- Voor leerlingen met een ernstige ziekteproblematiek wordt in overleg met ouders maatwerk geboden. 

- Maatwerk VMBO d.m.v. leerhuismodel.  

- Niveau 1 volgens AKA/LWT-model 

- Niveau 2, 3 en 4 maatwerk via coaches en experts. 

 
 

 
 



 
 

Omgaan binnen de groep/klas met leerlingen met gedragsvarianten 
- Leerlingen met een LGF-beschikking krijgen extra begeleiding van hun mentor en ambulant begeleider. 

- Het docententeam is geschoold in alle vormen van storend gedrag en stoornissen. 

- Periodiek worden alle handelingsvoorstellen uit de handelingsplannen van leerlingen besproken in het 

  docententeam. 

- School heeft een pestprotocol, docenten volgen de scholing ‘Meidenvenijn en jongensgedoe!’. 

 
Onderwijsteam 
- Ieder team heeft een teamplan dat d.m.v. kwartaalrapportages wordt gecheckt en bijgesteld. Personeel werkt 

volgens OGW en wordt eigenaar  

- Met behulp van een leerlingbesprekingsformulier wordt in het team d.m.v. intervisie de leerling besproken en 

  gevolgd. Dit is een cyclisch proces binnen de zorgroute waarin warme overdracht tussen leerjaren zorgt voor  

 de benodigde constante zorg.  

- De route van de zorgstructuur en alle daarbij behorende schoolregels en protocollen zijn samengesteld vanuit  

  het principe van opbrengstgericht werken en cyclisch bijgesteld, waarin positief didactisch handelen het 

uitgangspunt is. De zorgstructuur is  toegankelijk via de schoolgids op onze website. 

- De ontwikkeling is het leren analyseren en borgen van de resultaten / vaardigheden/ leerroute.  

 
 
3.2 Ondersteuningsstructuur 
 
Interne ondersteuningsstructuur 
- Zorgplan met daarin visie, doelen, structuur en verantwoordelijkheden. 

- Voor de dagelijkse uitvoering maken we gebruik van de volgende ondersteunende diensten en personen: 

- Schoolpsycholoog 

- Schoolarts 

- Ambulant begeleiders diverse rec-kwalificaties 

- Remedial teacher 

- Schoolmaatschappelijk werk verzorgd door Bureau Jeugdzorg 

- Convenant ‘veilige school’ in nauwe samenwerking met Politie Noord-Limburg 

- Plan sociale veiligheid waar vanuit het CITAVERDE-programma ‘kies kleur in het groen’ aandacht is voor 

seksuele en culturele diversiteit.  

- Leerplicht 

- Maatwerk taal en rekenen VMBO en MBO 

 
 
 
4. Extra onderwijsondersteuning 
 
4.1 Extra ondersteuningsaanbod buiten de klas in groepsverband 
- Leerlingen met een LGF-beschikking krijgen extra begeleiding van hun mentor en ambulant begeleider. 

- Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben recht op de daarvoor geldende afspraken en krijgen regelmatig  

  hulp van de remedial teacher. 

- Dyslexiecoach begeleidt leerlingen en informeert ouders. Taalcoördinator stelt  plan samen voor de taalzwakke 

  leerlingen.  

- Incidenten worden vastgelegd in de incidentenregistratie in kader van het convenant ‘veilige school’ . 

 
 



 
 

- School heeft een pestprotocol, docenten volgen de scholing ‘Meidenvenijn en jongensgedoe!’. 

- Schoolmaatschappelijk werk biedt hulp voor leerlingen met faalangst, examenvrees en sociale 

  vaardigheidsproblemen. 

- Aandacht sociale veiligheid via themaweken en programma “Kies kleur in het groen”. Speerpunt 2013: 

Cyberpesten. 

 
4.2 Extra Ondersteuningsaanbod buiten de klas 
- Vaste groep docenten begeleidt de leerlingen met SPOP, voor school en tijdens de lessen.  

- Leerlingen met een LGF-beschikking krijgen extra begeleiding van hun mentor/coach en ambulant begeleider. 

- Mentorenoverleg elke week: Hier is ruimte voor het voeren van groepsgesprekken, maar ook individuele 

   gesprekken.  

- Onderwijsarrangement met praktijkonderwijs ’t Wildveld.  

- Schoolmaatschappelijk werk verzorgd door Bureau Jeugdzorg voor VMBO en MBO 
- Coachgesprekken in het MBO. 

- Periodieke Leerjaarbesprekingen MBO met daaruit voortvloeiende individueel gerichte acties door coaches  

  en experts. 

- Ruimte voor PAB. 

 
5. Samenwerking met ketenpartners 
- Om de week is er een groot ZAT (zorgadvies team), waar onderstaande disciplines aan deelnemen. 

- Om de week is er een klein ZAT, waar alle leerlingenbegeleiders aan deel nemen.  

- Vanuit het zorgplan kunnen leerlingen doorverwezen worden naar de diverse ketenpartners. 

- VSV-makelaar voorkomt in samenwerking met loopbaancoördinator en leerplichtambtenaar onnodig voortijdige 

  schoolverlaters.  

- Integreren ambulante dienst en schoolmaatschappelijk werk in schoolproces 

- Speerpunt 2013: Onderzoek verdere integratie schoolpsycholoog en Rt-er in onderwijsorganisatie.  

 
6. Samenwerking met ouders 
Ouders en school zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van leerlingen. Dit bereiken we door: 

- korte lijnen 

- open houding 

- ouders tijdig betrekken bij interventies 

- waar nodig inschakelen goed lopende ouderraad 

- inzet ouders tijdens themaweken 

- rapportbesprekingen 

- ouderavonden 

- Inzet hulpouders bij activiteiten. 

- Tevredenheidonderzoeken instellen en ouders betrekken bij bezoek inspectie. 

- Speerpunt: inrichten ouderklankbordgroep MBO 2013 

 
7. Grenzen aan het onderwijs 
In principe zijn alle leerlingen bij ons welkom, echter stellen wij duidelijke grenzen aan wat wij aankunnen.  

Bij leerlingen met ernstige gedragsproblemen, geestelijke of lichamelijke handicaps is  het afhankelijk van de aard en 

ernst van die handicap en de hulpvraag die de leerling en ouders hebben. 

Leerlingen met ernstige leerachterstanden kunnen alleen bij ons starten als ze voldoen aan de regionale afspraken 

van het samenwerkingsverband. 

 
 



 
 

Wij staan open om met andere partners onderwijs op maat te bieden, op zoek naar nieuwe mogelijkheden om 

leerlingen onderwijs thuis, nabij aan te bieden.  
 
 

 
 


