
IJgen Onderwijs 
voor mavo, havo 
en vwo



Voorstellen

• Arnoud Katz

• Sectordirecteur mavo, havo, vwo

• Werkzaam sinds 2007 op IJsselcollege

• Docent LO en onderwijskundige

• Jacoline Meijboom

• Docent wiskunde

• Mentor klas 1

• Coördinator IJgen Onderwijs



IJgen Onderwijs
Mix van verschillende onderwijsvormen: Dalton, 
Montessori en traditioneel onderwijs

Ontwikkeld door docenten

Toepassing van bewezen effectieven instructietheorieën 

Filosofie: 

leerlingen voorbereiden op het examen én hun toekomst

Pijlers: 

• Veiligheid en geborgenheid

• Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid

• Competentieontwikkeling

• Leren vanuit interesse



Een prettige school: 
rust, kwaliteit en 
goede sfeer
• Kwaliteitsonderzoek Inspectie: alle kwaliteitsaspecten zijn ruim op 

orde. Met name complimenten over de rust en sfeer binnen school.

• Alle niveaus in één gebouw

• Brugklaskamp

• Schoolfeesten & feestcommissie

• Leerlingenraad

• Schoolband

• Schoolbasketbalteam

• Sportdagen

• Schoolbieb

• Gratis huiswerkbegeleiding in het studiecentrum



Alle niveaus

Pelikaanweg

• VMBO (BBL & KBL)

• MAVO

• HAVO

• VWO

Wiekslag:

• Praktijkonderwijs



Studiecentrum

• Gratis huiswerkbegeleiding in het 
studiecentrum

• Voor alle leerlingen toegankelijk tussen
13:30 en 16:30



Sporthal

Aan de overzijde van de school



IJgen Onderwijs
mavo/havo/vwo



Elke dag starten met de mentor
in een vast lokaal

• Het eerste uur beginnen de leerlingen in hun eigen lokaal

• Vertrouwde plek

• Persoonlijke aandacht van de mentor

• Voorbereiding op de dag



Plenda en lezen

• Elke ochtend beginnen met 
plannen en lezen in stilte

• Alle leerlingen krijgen van school 
een Plenda (zie foto)



IJsselwijzer

Gericht werken aan het ontwikkelen
van vaardigheden:

• Plannen

• Leren leren: samenvatten, woordjes
leren, aantekeningen maken

• Informatievaardigheden en 
mediawijsheid

• Presenteren

• Samenwerken

• Zelfstandig leren

• Werkhouding
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Ik kan nog geen 
realistische 
dagplanning 
maken volgens de 
manier van de 
Plenda.

Ik kan nog niet 
reflecteren op 
mijn dagplanning.

Ik kan een realistische 
dagplanning maken 
volgens de manier 
van de Plenda
met/zonder hulp van 
de docent.

Ik kan mijn 
dagplanning, na 
reflectie, bijstellen 
indien nodig. 

Ik kan zonder hulp 
een realistische 
weekplanning 
maken volgens de 
manier van de 
Plenda.

Ik kan mijn 

weekplanning, na 

reflectie, bijstellen 

indien nodig.

Ik kan zonder 
hulp een 
realistische 
planning voor 2 
weken maken 
volgens de 
manier van de 
Plenda.

Ik kan mijn 

planning voor 2 

weken, na 

reflectie, 

bijstellen indien 

nodig.



‘s Middags
keuzewerktijd
• Jij bepaalt in overleg met je mentor aan 

welk vak je werkt: Nederlands, Engels of 
wiskunde

• Je gaat zelfstandig aan de slag met behulp
van de studieplanners

• De docent helpt je met je vragen en geeft
persoonlijke uitleg



IJsselwijs – je eigen 
project
Je bepaalt zelf wat je wilt leren en/of 
onderzoeken:

• Feest organiseren, goede doelenactie, 
modeontwerp, taart bakken, 
programmeren, onderzoeken

• Je kan gebruik maken van de faciliteiten 
in de praktijklokalen (horeca, techniek, 
kunst, laboratorium)

• Met IJsselwijs leer je projectmatig 
werken; alleen of met anderen



Vragen



Onderwijskundige onderbouwing

Instructieprincipes Toepassing

Directe instructiemodel Structuur in elke les

Tijd en begeleiding afstemmen op beheersingsniveau Keuze werktijd 
3 leerroutes

Zelfstandigheid en ondersteuning op maat Keuze werktijd
Mogelijkheden in de les om aan andere vakken te werken

Vaardigheden gericht aanleren IJsselwijzer 
Gerichte coaching van mentor en vakdocenten

Alledaags leren, autonomie en samenwerkend leren IJsselwijs

Positive behaviour support Benadering van leerlingen in en buiten de lessen
Aanleren van gedrag (op sociaal- en leergebied)

Formatief evalueren (beheersingsleren) Leerdoelgericht werken 
Toepassing van voortgangstoetsen



Studieplanners

• Werken aan leerdoelen

• 3 leerroutes



Leerlingkaart

• Leerlingen hebben inzicht in hun leerroute

Basis Ondersteuning Verrijking 

Nederlands X

Engels X X

Wiskunde X X

Frans X X

Aardrijkskunde X X

Geschiedenis X

Biologie X

Spaans X

HA/TE X



Kwaliteitszorg

• Wekelijkse ontwikkelbijeenkomst met team docenten

• Planmatige werkwijze: werken aan doelen → vertaald naar 
acties

• Samen leren: intervisie

• Halfjaarlijkse evaluatie met ouders en leerlingen

• Monitoren resultaten (cijfers, persoonlijke groei a.d.h.v. 
IJsselwijzer)



Doelen schooljaar 
’20/’21 

• Formatief evalueren

• Leerlingkaart digitaliseren

• IJsselwijzer verder ontwikkelen

• Portfolio digitaliseren


