
 

 
 
 
 
 
LOCATIE  - ISK Gouda   
  
Onze school als ervaringsplek.   
  
De ISK is voor veel leerlingen de eerste plaats waar zij kennismaken met de West – Europese cultuur. 
Integratie is van belang voor onze leerlingen.  De ISK staat als onderdeel van onze 
scholengemeenschap open voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing, maatschappijvisie, afkomst 
of andere individuele verschillen.   
Uitgangspunten voor de wijze waarop we met elkaar om wensen te gaan zijn:   
verdraagzaamheid en respect voor elkaar.   
Dit wordt onder meer benadrukt in:  
-Aandacht voor normen en waarden waarbij wij ook de gendergelijkwaardigheid willen benadrukken.  
-Omgangsvormen, vb. omgaan met verdraagzaamheid en respect.   
-Kennisnemen van maatschappelijke structuren  
-Kennisnemen van verschillende culturen.   
-Aandacht voor gewoonten en gebruiken; vaak zo afwijkend van datgene wat ze kennen vanuit de 

eigen cultuur.  
  
Op de afdeling ISK Gouda is waardengericht onderwijs niet in een vak levensbeschouwing, maar wel 
in verschillende andere vakken aanwezig, om niet te zeggen in verschillende vormen wellicht zelfs in 
alle vakken. Wij vinden het belangrijk aandacht te besteden aan maatschappelijke en 
persoonsgerichte waarden. We willen burgerschap actief bevorderen door leerlingen te laten 
kennismaken met en te leren over de diversiteit in de samenleving.  
  
Op het Carmelcollege Gouda handelen en leven wij vanuit een waardevolle en lange traditie, waarin 
de zorg voor de mens centraal staat. Deze traditie komt voort uit de missie van de Orde der 
Karmelieten waar de stichting Carmelcollege haar wortels heeft (zie schoolplan). De missie en 
doelstelling van Carmel wordt samengevat in de woorden: “Zorg voor de mens, voor elke mens, voor 
heel de mens en voor alle mensen”.  
  
ISK Gouda wil dat kinderen zichzelf leren kennen, hun zelfstandigheid stimuleren. Dat ze bewust van 
zichzelf en met vertrouwen de wereld tegemoet treden. We willen de eigenwaarde van de leerlingen 
vergroten en ze boven zichzelf uit laten stijgen, ze zelfvertrouwen meegeven.  
ISK Gouda bereidt haar leerlingen voor op een evenwichtig sociaal leven met de school als veilige 
thuishaven. Onze leerlingen worden opgeleid om in harmonie samen te leven met alle culturen om 
hen heen. Wij stimuleren hen een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Deze normen 
en waarden helpen ze te groeien als leerling, maar ook als mens.  
We gaan respectvol met elkaar om. We werken aan een klimaat waar leerlingen zich op hun gemak 
voelen. We willen met alle kinderen in contact zijn. Op deze manier maken onze leerlingen - bewust 
en onbewust - kennis met waarden die de school belangrijk vindt. Hierbij hoort een respectvolle 
omgang tussen leerlingen en collega’s, gelijkwaardigheid en het belang van een menselijke en 
genuanceerde benadering. De dagelijkse interactie tussen collega’s en leerlingen gebaseerd op deze 
waarden vormt voor een belangrijk deel de cultuur van onze school. Als dit voor de leerlingen 
zichtbaar en voelbaar is, ervaren leerlingen belangrijke beginselen van burgerschap en morele 
vorming.   
  
  
Een aantal onderwijsactiviteiten is specifiek waardengericht:  
Alle klassen hebben het vak Mens en Maatschappij of Maatschappijleer op hun weekrooster. Daar 
komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met verschillende (geloof-)overtuigingen en 
levensvragen.  
   
Elk jaar op 13 juni staan we stil bij de sterfdag van onze Antonius van Padua met het uitdelen van het 
Antoniusbrood. Antonius van Padua was tijdens zijn leven een mooi voorbeeld voor ons allemaal, hij 
hielp mensen met hun geloofsvragen en deelde dagelijks brood uit aan de armen. Deze traditie van 
het delen van het brood houden we in stand: het Antoniusbrood.  
   



 
 
 
 
 
 
In de klassen op de ISK Gouda krijgen de leerlingen Rots & Water. Rots & Water is een 
weerbaarheidsprogramma en een uiterst effectief anti-pest-programma. Het onderscheidt zich van 
andere programma’s doordat de training van weerbaarheid samengaat met de ontwikkeling van 
positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit, Rots en Water, wordt in balans 
gepresenteerd en getraind. Rots en Water training wordt gegeven aan leerlingen én docenten om dit 
mens-zijn in een gemeenschap verder in te oefenen.  
   
In de mentorlessen besteden we aandacht aan waarden en normen en mogelijke levensvragen van 
leerlingen.   
De voorbeelden komen vooral uit de lessen maatschappijleer.   
  
Projecten  
Daarnaast kent de afdeling ISK gedurende het schooljaar een groot aantal activiteiten en projecten die 
worden uitgevoerd:  
  

• Kennismakings-dag met de ouders, voor alle leerlagen. Waarbij met de ouders wordt 
doorgesproken wat de verwachtingen zijn van de school en de mentor t.a.v. de leerling en de 
ouders t.a.v. gedragingen en acties van leerlingen en ouders.  

• Begroetingsdag. Aan het begin van het schooljaar dragen leerlingen van de ISK bij aan een 
dag waarop verschillende organisaties, die liggen in de wijk waar onze school staat, aan 
deelnemen. Leerlingen van Basisscholen, VO-scholen , sportverenigingen en bewoners krijgen 
het vluchtverhaal van onze leerlingen verteld door ISK-leerlingen.  

• Project rond het thema Seksuele Voorlichting uitgevoerd door externe organisaties en door 
de eigen mentoren in de groepen.  

• Project rond Wensen en Grenzen. Docenten worden hiervoor specifiek getraind. Verder 
worden er door externen groepslessen gegeven en in een later stadium worden deze lessen door 
de eigen , getrainde ISK-mentoren gegeven.  

• De Gouwe Dialoog. In gespreksgroepen gaan ISK-leerlingen met autochtone burgers van 
Gouda in gesprek rond thema's die worden ingebracht. Dit project wordt uitgebouwd naar 
gespreksrondes die ISK-leerlingen gaan houden met leerlingen van andere VO-scholen in 
Gouda.  

• Project Rots en Water. Docenten zijn hiervoor specifiek getraind. Het project beoogt de 
training van weerbaarheid samen met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.   

• Jaarlijkse circuitdagen. Samenwerkingsdagen met vooral doe-activiteiten met het doel de 
sociale vaardigheden van onze leerlingen in een andere schoolsetting te versterken.  

• Project Verkiezingen. Indien de actualiteit daar aanleiding toe geeft zal er rond het thema 
Verkiezingen en democratie, met een eventuele excursie naar Prodemos /Den Haag gewerkt 
worden.  
  
Het overzicht van activiteiten zal verder per Leerlaag ISK uitgesplitst en toegelicht worden.  
Zie daarvoor de bijlages per leerlaag ISK hieronder.  

  
  
 Bijlage – burgerschap en morele en levensbeschouwelijke vorming    
Leerlaag: ISK – VO uitstroom    
  
   
  



 
 
 
 
 
 
Burgerschap, morele en levensbeschouwelijke vorming zijn op een ISK en voor een groepsmentor 
vooral factoren die gedurende de hele dag regelmatig naar voren komen.   
   
Tijdens het reguliere ISK-programma en thematische aanpak:  

-          Levo oa methode: Welkom in Nederland. Gaat  over verschillende geloofsrichtingen, burgerschap, 
gebruiken en de normen en waarden in Nederland.   

-          Bij het vak NT2-Lezen hebben we de methode: Samen Lezen. Deze NT2 methode gaat over een 
straat in een dorp waar Nederlanders en buitenlandse mensen naast elkaar leven. Hierdoor worden 
lln. ook aan het denken gezet rondom het thema burgerschap.   

-          Bij het vak NT2-luisteren en NT2-spreken: Thema's uit het NOS-jeugdjournaal kijken en hierover 
praten. Vaak ontstaan er discussies en klassengesprekken rondom burgerschap.   

-          Rots en water lessen  
-          Wensen en Grenzen project; waarbij naast de leerlingen ook docenten training volgen.  
-          Maandkrant / Weekkrant / nieuwsbegrip.  
-          Circuitdagen ; de letterlijke doelen voor de lln waren:  
           * Deze dag leren de leerlingen elkaar beter kennen, elkaar op waarde in te schatten en elkaar 

te     waarderen. Dit d.m.v. samenwerkings-opdrachten.  De leerlingen leren d.m.v. diverse 
werkvormen eigen kwaliteiten te ontdekken en te herkennen, zodat ze deze kwaliteiten gedurende het 
jaar bewust in kunnen zetten op een positieve manier.    
 -     Aandacht voor normen en waarden waarbij we ook de gendergelijkwaardigheid willen 
benadrukken.  
Onze ISK-lln. vinden het lastig als jongens en meisjes samenwerken. Wij gaan regelmatig de 
discussie aan. ‘Hoe doe je dit later als je een baan hebt?’ enz. We maken ze bewust dat hier in 
Nederland mannen en vrouwen gelijk zijn.   
In de dagelijkse gang van zaken lopen we hier regelmatig tegen aan. Wij benoemen dit, bespreken 
het en leggen de situatie uit. En we vertellen wat de ‘normale’ gang van zaken is.   
   

-          Omgangsvormen, vb. omgaan met verdraagzaamheid en respect.   
We zien als mentoren onze klas ca 20 lesuren in de week. Wanneer er voorvallen plaats vinden (denk 
aan een ruzie bijvoorbeeld) dan spelen wij daar direct op in en leggen de koppeling naar het 
dagelijkse leven in Nederland. We stellen vragen zoals;  

   > Hoe zou jij het vinden als iemand op straat zo boos zou reageren?  
   > Wat verwacht je van de ander?  
   > Hoe kan je beter communiceren?  
   > Wat had je anders kunnen doen? En waarom?  
   > Als je later een baan hebt, hoe zou je daar mee om gaan? Enz.   

Komt ook voor in: Project Rots en water en in het project Wensen en Grenzen  
   

-          Kennisnemen van maatschappelijke structuren  
Dit vinden we een heel breed onderwerp dus we concretiseren hem met wat voorbeelden.   
Wij zijn hier namelijk als mentor erg veel mee bezig, zowel met lln als met ouders.  
Voorbeeld: Wij leggen het schoolsysteem in Nederland uitgebreid uit. Nemen samen met lln, ouder en 
docent een beslissing welke school we kiezen. Vullen ook samen het aanmeldingsformulier in, 
verzorgen een vertaler wanneer ouders naar nieuwe school gaan enz. We nemen ze letterlijk aan de 
hand mee.   

-          Kennisnemen van verschillende culturen.   
Dit gaat bijna van zelfsprekend omdat we veel verschillende culturen in de klas hebben. Leerlingen 
vergelijken zelf hun vroegere thuissituatie met de huidige situatie. En spreken hier open en meestal 
vrij over. Daardoor ontstaan gesprekken waarin de verschillen en overeenkomsten gedeeld worden .   

-          Aandacht voor gewoonten en gebruiken  
Tijdens de Levo-lessen  (leefstijl)  krijgen de lln. les over de gewoonten en gebruiken in Nederland. 
Denk aan: feestdagen, Sinterklaas, kerst, oud en nieuw, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag en 
verjaardagen. Hierover raak je in gesprek met lln.   
  
   
  
  



 
 
 
 
Bijlage – burgerschap en morele en levensbeschouwelijke vorming   
Leerlaag: ISK – mbo-uitstroom SE  
   
NT2  

• Nieuwsbegrip of nieuws in de klas. Actuele onderwerpen uit het nieuws worden behandeld in 
de les.   

• Deelname NT2-schrijfprijs waarin leerlingen hun eigen verhaal kwijt kunnen op papier.   

• Vanwege het volume van de lessen in eigen klas, komen veel onderwerpen ook tussendoor 
ter sprake tijdens de lessen. Denk aan normen en waarden op het gebied van vrijheid, solidariteit, 
gelijkheid en participatie in Nederland. Ook komt de multiculturele samenleving ter sprake waarbij 
er in de klas gesproken wordt over verschillen en overeenkomsten in de diverse culturen in de 
klas en andere culturen in Nederland.  

• Bij het naderen van (christelijke) feestdagen wordt er in de lessen aandacht besteed aan het 
hoe en waarom het gevierd wordt.   

   
Mens & Maatschappij   

• Staatsinrichting + excursie naar de Tweede Kamer in Den Haag. Eén keer per twee jaar gaan 
we met de leerlingen op excursie naar Den Haag. Vooraf wordt er in de lessen aandacht besteed 
aan de staatsinrichting in Nederland. Ook komen de Nederlandse democratische waarden aan 
bod en wordt daarover gediscussieerd in de klassen. We spelen ook altijd in op de actualiteit, 
bijvoorbeeld wanneer de verkiezingen zijn of het Prinsjesdag is, met een bezoek aan het 
stembureau etc.   

• Gouden Eeuw Nederland + bezoek aan musea. Leerlingen leren hier over de economische 
geschiedenis van Nederland. Daaraan is een bezoek aan een museum gekoppeld om ze ook met 
kunst in aanraking te laten komen.   

• Nederland, waterland. Leerlingen leren hoe Nederlanders droge voeten houden terwijl een 
groot deel onder NAP valt. Hierbij is ook een excursie aan het gemaal gekoppeld.   

   
LOB  
Tijdens de lessen LOB wordt er aandacht besteed aan de volgende punten:  

• Reflectievaardigheden, competenties en verbeterpunten  

• Beroepsbeeld: bezoek open dagen, aanleg portfolio  

• Arbeidsethos: wat verwacht een werkgever van zijn werknemers in Nederland.   
   
Praktijkvakken   
Op praktische en theoretische wijze wordt aandacht besteed aan de Nederlandse manier van werken. 
De leerlingen krijgen de praktijkvakken zorg & welzijn en techniek.   
   
Vakoverstijgende projecten:  

• Rots & Water  

• Wensen en Grenzen  

• Seksuele voorlichting  

• Gouwe dialoog  

• Begroetings-dag   
   
   
Bijlage – burgerschap en morele en levensbeschouwelijke vorming   
Leerlaag: ISK – Instroom  
  
  
Voor de instroom van de ISK zijn de onderwerpen burgerschap en morele en 
levensbeschouwelijke vorming niet eenvoudig in te bedden in het bestaande programma. Bij de 
Instroomgroepen is er namelijk sprake van een niet- of zeer kleine beheersing van de Nederlandse 
taal (onder ERK A1 niveau).   
Wel kunnen ze spontaan aan de orde komen, door iets wat in de groep of in de actualiteit speelt of in 
een les aan bod komt. Zo zou bepaald gedrag besproken kunnen worden door middel van een Rots & 
wateroefening. Ook komen er in het Jeugdjournaal of in de serie “Ik ben Nederlander van Zapp”, die 
voor maatschappijleer gekeken wordt, verschillen in cultuur aan bod waar langer bij stilgestaan wordt.  



 
 
 
 
 
Dit kunnen onderwerpen zijn als eten, gebruiken, geloof, levensomstandigheden, pesten maar ook 
zaken als het homohuwelijk . In de besprekingen van dit soort onderwerpen probeert de leerkracht de 
groep ervan te doordringen dat verschillende mensen verschillend denken en dat men daar respectvol 
mee om dient te gaan.  
  
Bijlage – burgerschap en morele en levensbeschouwelijke vorming   
Leerlaag: ISK – uitstroom PrO en MBO Entree niveau 1   
  
Burgerschap, morele en levensbeschouwelijke vorming staat niet op één moment centraal in de week 
op het lesprogramma, maar komt gedurende de hele week aan bod, op verschillende momenten.   
   

• De lessen maatschappijleer, leidraad is het boek: “Welkom in Nederland”, aangevuld met 
Jeugdjournaal, klokhuis, KNS-toets, actualiteit, feestdagen, excursies  

• (Begrijpend) lezen: Samen lezen, Beter lezen, melkwegboekjes, weekkrant, nieuwsbegrip  

• Luisteren en spreken: methode Spreektaal en taaldorp  

• NT2 Bodymethode: Taalcompleet A1/A2. Deze methode is gericht op inburgeren in 
Nederland, waar aan de hand van verschillende thema’s gericht op burgerschap en morele 
waarden in Nederland de Nederlandse taal wordt geleerd  

• Rots en Waterlessen  

• Wensen en Grenzen project  

• Circuitdagen (zie ook leerlaag VO-uitstroom)  

• LOB-lessen: voorbereiding op doorstroom naar MBO, met behulp van Entreenaarwerk.nl, 
“Aan het werk” van oefenen.nl, ONA-materialen, open dagen bezoeken en studiebeurzen  

• Praktijklessen Techniek, Economie en Zorg & Welzijn: tijdens deze lessen staat praktische 
uitvoering centraal, maar ook reflecteren op de gemaakte opdracht, hoe ging de opdracht, wat kan 
de volgende keer beter en aan welk doel ga ik werken? Ook hoe ga je om met elkaar, wat is 

samenwerken, enzovoort.    
  
  



 

 

Borging van Burgerschap, levensbeschouwelijke en morele 
vorming op het Carmelcollege Gouda  

ISK – locatie Aakwerf  
  

Deskundigheid  
- Jaarlijkse update de trainer trainen voor Rots & Water  voor het gehele ISK-team   
-2 docenten hebben de bevoegdheid om Rots & Watertrainingen te geven  
-Binnen Carmelcollege Gouda zijn er 2 bevoegde docenten Levensbeschouwing en Filosofie.  
-Bevoegde docenten voor de vakken Mens & Maatschappij, Maatschappijleer , Aardrijkskunde en 
Geschiedenis.  
  

Rituelen (Bezielde professionaliteit Rituelen 2016)  
  

Gericht op leerlingen (en relatie tussen leerlingen en medewerkers)   
• Begroetingsontvangst:   

• Docenten begroeten hun leerlingen bewust aan het begin van hun les. Gastheerschap is 1 van de 
rollen van de docent of medewerker. (Dit wordt besproken tijdens functioneringsgesprekken)  

Wat is meetbaar / merkbaar:  
Leerlingen groeten meer vanuit zichzelf. Leerlingen geven aan het prettig te vinden dat ze begroet 
worden in de hal. Er hangt een positievere sfeer   

• Vieren van momenten van samenzijn en tradities: Versterkt gemeenschapsgevoel en verhoogt de 
sfeer.   

• Sinterklaas: elke mentor besteedt aandacht aan Sinterklaas. De leerlingen gaan met elkaar en de 
mentor in gesprek over op welke wijze er invulling gegeven wordt aan deze activiteit. De verschillen 
tussen de leerlagen doen recht aan de verschillende groepen leerlingen ISK.  

• Kerstontbijt voor alle leerlingen ISK tegelijkertijd. De voorbereiding wordt deels door de leerlingen 
verzorgd waardoor de betrokkenheid groot is. Alle docenten, ook degenen die niet werkzaam zijn op 
deze ochtend , zijn erbij betrokken.  

• Afscheid/schakeling : Elke mentor heeft een persoonlijk woord voor de leerling. Goed afscheid 
nemen is een versterking van de verbintenis.   

• Uitje met de mentorklas en de eigen mentor: elke mentor besteedt aandacht aan het goed afsluiten 
van de samenwerking. De leerlingen gaan met elkaar en de mentor in gesprek over op welke manier er 
invulling gegeven wordt aan deze activiteit. Ook de voorbereiding wordt, zoveel als mogelijk is, samen 
met de leerlingen gedaan. Ook hierbij zijn er grote verschillen tussen leerlagen gebaseerd op de grote 
ontwikkelings- en leeftijdsverschillen.  

Wat is merkbaar / meetbaar:   
De leerlingen waarderen deze momenten. Er wordt door veel leerlingen aandacht aan besteedt.   
De sfeer in de klas op deze momenten is positief.  

  
Gericht op de professionele onderlinge relatie van medewerkers:  

• Etentje voor nieuw personeel met TL en Rector: dit om de mensen een warm welkom te geven en 
de verbinding aan te gaan.   

• Opening van het schooljaar: ruimte om elkaar weer te ontmoeten en verhalen te delen na een 
zomervakantie. Samen vooruitblikken naar een periode van samenwerking en het spreken van de koers 
voor komende schooljaar. Afstemming en verwachtingen helder hebben is belangrijk.   

• Kerstborrel: Gezamenlijke kerstborrel in een horecalocatie. Dit om met elkaar stil te staan bij de 
successen die behaald zijn en om ook even informeel tijd te hebben voor elkaar. Dit vergroot de 
verbinding.   

• Het nieuwjaarsontbijt: Samen starten met alle medewerkers, het wij gevoel creëren. Aandacht voor 
de focuspunten tot de zomervakantie (en beschouwing van verdere zaken)   

• Personeelsuitje: Met een goed gevoel de zomervakantie in. Afscheid nemen en afsluiten van het 
schooljaar.    

  

  



 

Schoolleiding  
-MT vergaderingen: tijdens deze vergaderingen komen onderwerpen periodiek op de agenda.  
-We monitoren maatschappelijke gebeurtenissen. Gebeurtenissen worden besproken in het team en binnen 
het team wordt , samen met het MT,  afgestemd welke onderwerpen er met leerlingen besproken dienen te 
worden en op welke wijze.  
-In het functioneringsgesprek is de voorbeeldrol van de medewerker en het (goede) gesprek tussen docent / 
leerling en medewerkers onderling een vast bespreekpunt.   
-MT gaat in gesprek en reflecteert direct met medewerkers  / leerlingen op het moment dat er sprake is van 
niet handelen volgens de afspraken en normen en waarden van onze organisatie. (incidenten – gedrag)  
  

Medewerkers  
Teamvergadering: tijdens deze vergaderingen komen onderwerpen periodiek op de agenda. 
Medewerkers worden gestimuleerd om zelf een gebeurtenis, incident of casus in te brengen die hen bezig 
houdt.  
Wij hebben een actieve houding t.o.v. de aangeboden projecten en thema's binnen en buiten het vak Mens 
en Maatschappij.  
Nieuwe medewerkers ontvangen het handboek Nieuwe Medewerkers. Hierin is het stuk “Burgerschap, 
Levensbeschouwing en Morele vorming” opgenomen. Hier is aandacht voor tijdens de startbijeenkomst 
Nieuwe Medewerkers. Tijdens het startgesprek met de teamleider is dit onderwerp van gesprek.  
BOSmedewerkers (BOS = Begeleider Op School). Zij helpen onze nieuwe medewerkers met het eigen 
maken van de regels, afspraken , normen en waarden die wij zo belangrijk vinden in onze organisatie. Ook 
zorgen zij ervoor dat de nieuwe medewerkers zich snel op hun gemak voelen.   
  

 Leerlingen – schoolregels omgangsvormen, normen en waarden  
Wat merken de leerlingen  
  
-We bespreken de schoolregels, omgangsvormen en normen en waarden. (begin van het schooljaar staan 
de omgangsregels weer centraal voor een goede start en het weer onder de aandacht brengen na een 
zomervakantie)   
-We reflecteren hierop met de leerlingen. Dit gebeurt zowel in de lessen als in de vrije situatie. Ook zijn deze 
zaken onderwerp van een mentorgesprek.   
-Maatschappelijke gebeurtenissen worden besproken.  
  
Wat is meetbaar:  
Er zijn het afgelopen schooljaar aanzienlijk minder incidenten geweest tussen leerlingen onderling.   
Het met elkaar vroegtijdig signaleren van mogelijke verstoringen in de onderlinge relatie tussen leerlingen 
zorgt er voor dat er meer preventief met elkaar gesproken wordt o.l.v. een mentor, onze orthopedagoge of 
een medewerker van JOS.   
De leerlingen ervaren hierdoor minder onrust.   
  
  
- Scholing en voorlichting social media en mediawijsheid   
-Theater voorstelling: veiligheid in het verkeer  
  
Plan voor schooljaar 2020 – 2021: (koerswijzer: socialisatie en persoonsvorming – scheppen)   
Voorbereiden van inbrengen van casussen (zorg coördinator en coaches) over sociaal maatschappelijke 
zaken waar leerlingen mee te maken krijgen.  Evt. leerlingen uit de bovenbouw hier een rol in laten spelen. 
(ivm eigen ervaringen)  Voorbeeld hiervan->  blog: Proeftuin voor sociaal gedrag. (14-03-2019)   
  

  



 

Borgen van activiteiten en projecten in de jaaragenda  
  Activiteit  Leerjaar   
1  Begroetingsdag Gouda  LeerLaag Uitstroom MBO 2, 3 en 4  
2  Rots & Water  Alle Leerlagen ISK  
3  Gouwe Dialoog  LeerLaag Uitstroom MBO 2, 3 en 4  
4  ProDemos / excursie Tweede Kamer  LeerLaag Uitstroom MBO 2, 3 en 4  
5  Project Seksuele Voorlichting  Alle Leerlagen ISK  
6  Project Wensen en grenzen  Alle Leerlagen ISK  
7  LOB-lessen; reflectie, verbeterpunten  Uitstroomgroepen  
8  Nieuw: pilot programma Respect@school  Probeerfase MBO uitstroom-groepen  

Toelichting op activiteitenoverzicht  

• Activiteiten worden in de jaarplanning opgenomen.   

• Met team worden de taken vastgesteld op het Teamtaken overzicht.   

• Er wordt afgesproken wie verantwoordelijk is.   

• Draaiboeken worden op de One drive gezet en gedeeld.  

 


