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Inleiding 
Als onderdeel van de ontwikkeling van onze school zal er in dit schooljaar worden gestart met het maken van 
vakwerkplannen. Het voornaamste doel is om vast te leggen hoe de vaksecties bijdragen aan het uitvoeren van 
de visie en missie van De Apollo. Bovendien legt de vaksectie in het vakwerkplan verantwoording af aan de 
schoolleiding en onderwijsinspectie en wordt er aangegeven welke ontwikkeling(en) en professionalisering(en) 
gewenst zijn. Dit wordt in het vakwerkplan vastgelegd binnen de volgende gebieden: 
 

1. Kwaliteit. 
a. Resultaten vaksectie. 
b. Professionalisering. 
c. Sectie ontwikkelingen. 

2. Onderwijs. 
a. Vak visie. 
b. Curriculum.  
c. Doorlopende leerlijn VMBO-t en HAVO. 
d. Toetsbeleid. 

i. Summatieve toetsing. 
ii. Formatieve toetsing. 

e. PTA & PTD. 
f. Werkwijzers. 
g. Differentiatie. 
h. Werkvormen. 

3. Aansluiting vervolgonderwijs. 
a. Aansluiting MBO en HBO sectoren.  
b. Benodigde vaardigheden.  
c. Specifieke vakvaardigheden. 
d. Rol van de sectie binnen LOB. 

  



4 
 

Kwaliteit 
In dit hoofdstuk van het vakwerkplan blikt de sectie terug en vooruit, kijkend naar de resultaten van vorige 
schooljaren, met als doel deze resultaten te verbeteren. Mochten hier in de ogen van de sectieleden 
ontwikkelingen voor nodig zijn als professionalisering of algemenere sectie ontwikkelingen, dan worden de 
argumenten en wensen hieromtrent beschreven in dit hoofdstuk.  
 

Resultaten vaksectie 
Geef in deze paragraaf antwoord op minimaal de volgende vragen: 

1. Wat is het gemiddeld eindcijfer per onderbouwstudie over de afgelopen drie schooljaren? Welke 
trend is zichtbaar in deze cijfers? 

a. Is deze trend stijgend of dalend? 
b. Wat ligt volgens de sectie ten grondslag aan de zichtbare trend? 
c. Welke acties heeft de sectie ondernomen om de trend positief te beïnvloeden?  

2. Hoe verhouden de gemiddelde eindcijfers per onderbouwstudie en bijbehorende trend(s) zich tot het 
landelijk gemiddelde? 

3. Wat is het gemiddelde SE cijfer van de leerlingen in de bovenbouwstudies? Welke trend is zichtbaar in 
deze cijfers? 

4. Wat is het gemiddelde CSE cijfer van de leerlingen in de examenstudie(s)? Welke trend is zichtbaar in 
deze cijfers? 

5. Hoe verhouden deze cijfers zich tot elkaar en het landelijk gemiddelde? Welke trend is zichtbaar in 
deze cijfers? 

6. Zijn er specifieke vak onderdelen of vaardigheden waarvan de resultaten opvallen? Welke zijn dit en 
wat is er nodig om dit te verbeteren of te behouden? 

 

Professionalisering 
Welke opleidingen of cursussen zijn er voor ofwel de gehele sectie, ofwel individuele leden van de vaksectie? 
Hoe liggen deze opleidingen of cursussen in lijn met de cijfers en data uit de vorige paragraaf? 
 

Sectie ontwikkelingen  
Welke (landelijke of internationale) ontwikkelingen zijn er binnen het vakgebied van de sectie? Welk pad wil de 
sectie bewandelen als het gaat om deze ontwikkelingen? Hoe kan de schoolleiding helpen bij of inspelen op 
deze ontwikkelingen? 
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Onderwijs 
In dit hoofdstuk van het vakwerkplan wordt de inhoud en vorm van het vakonderwijs vastgelegd. Dit gebeurt 
aan de hand van onderstaande onderwerpen.  
 

Vak visie 
Wat is de visie van de sectie op de inhoud en uitvoering van het vakspecifieke onderwijs? Hoe ligt deze visie in 
lijn met de algemene visie van De Apollo? 
 

Curriculum 
Geef een schematisch overzicht van het vak curriculum voor VMBO-t en HAVO. Geef hierbij aan welke 
vaardigheden essentieel zijn voor het succesvol doorlopen van het curriculum. Hoe vaak, hoe en wanneer 
komen deze vaardigheden aan bod binnen het omschreven curriculum? 
 

Doorlopende leerlijn VMBO-t en HAVO 
Hoe past het hierboven omschreven curriculum in 4 jaar VMBO-t en in 5 jaar HAVO?  

1. Begin bij de kerndoelen van het betreffende vak (te vinden op www.examenblad.nl) en redeneer terug 
naar de eerste klas.  

2. Geef een schematisch overzicht van de doorlopende leerlijn 1 t/m 4 VMBO-t en 1 t/m 5 HAVO van het 
betreffende vak. 

3. Beargumenteer hoe deze doorlopende leerlijn de leerlingen helpt de kerndoelen binnen 4 of 5 jaar te 
behalen. 

 

Toetsbeleid 
Hoe denkt de vaksectie over het beoordelen en toetsen van vak onderdelen? Hoe ligt deze visie in lijn met het 
algemene toetsbeleid op De Apollo (bijvoorbeeld het afnemen van maximaal 4 summatieve toetsen per 
periode)? 
 

Summatieve toetsing 
Hoeveel summatieve toetsen (toetsen met een weging binnen PTD of PTA) neemt de sectie af binnen de 
doorlopende leerlijn per leerling? Hoe wegen deze toetsen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de te 
behalen vaardigheden en kerndoelen? Waarom is er voor dit aantal en deze wegingen gekozen? 
 

Formatieve toetsing 
Hoeveel formatieve toetsen (toetsen zonder weging binnen PTD of PTA, maar met een metend karakter) neemt 
de sectie af binnen de doorlopende leerlijn per leerling? Wat is de visie van de sectie op het afnemen van 
formatieve toetsen? In welke ontwikkeling of professionalisering wenst de sectie ondersteund te worden door 
de schoolleiding als het gaat om formatieve toetsing? 
 

PTA & PTD 
Voeg de PTA’s en PTD’s bij van alle studies. De inhoud van de PTA’s en PTD’s zouden een gevolg moeten zijn 
van het curriculum, de doorlopende leerlijnen en de vak visie op summatieve en fomatieve toetsing. 
 

Werkwijzers 
Voeg de (concept) werkwijzers bij. Deze komen voort uit het curriculum, de doorlopende leerlijnen en 
PTA’s/PTD’s. 
 
  

http://www.examenblad.nl/
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Differentiatie 
Hoe differentiëren de leden van de sectie binnen de vaklessen? Geef per studie in een schematisch overzicht 
aan hoe er recht wordt gedaan aan de didactische ondersteuningsbehoefte van leerlingen in elk van de 
volgende drie niveau groepen: 

1. De groep met leerlingen waarvan de sectie de kennis en vaardigheden moet VERRIJKEN. 
2. De groep met leerlingen waarvan de sectie de kennis en vaardigheden moet ONDERHOUDEN. 
3. De groep met leerlingen waarvan de sectie de kennis en vaardigheden moet ONDERSTEUNEN. 

Er zal komend schooljaar voor het eerst gebruik gemaakt gaan worden van zogenaamde ‘didactische 
groepsplannen’. Hier is een format voor gemaakt dat ertoe dient om vast te leggen welke leerling zich op welk 
van bovenstaande niveaus bevindt en hoe onze leerlingen zich op didactisch niveau ontwikkelen. Het is daarom 
zeer belangrijk om als vaksectie goed en duidelijk vast te leggen welke onderwijsaanpassingen of interventies 
worden ingezet op elk van deze drie groepen. Dit doet de sectie in deze paragraaf. 
 

Werkvormen 
Wat is de visie van de sectieleden op het gebruik van verschillende werkvormen? Welke vormen worden 
voornamelijk gebruikt en hoe verhouden deze werkvormen zich tot de specifieke kerndoelen van het vak?  
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Aansluiting vervolgonderwijs 
In het laatste hoofdstuk van het vakwerkplan wordt de rol van de vaksectie en het bijbehorende onderwijs 
binnen de keuzevaardigheid van onze leerlingen vastgelegd. Elke vaksectie heeft als taak het prikkelen van 
persoonlijke interesses en kan daarmee een essentiële rol spelen in de toekomstwensen en keuzes van onze 
leerlingen. In dit hoofdstuk omschrijft de sectie hoe zij daar vorm en inhoud aan geeft.  
 

Aansluiting MBO en HBO sectoren 
Richting welke MBO en HBO sectoren leidt de vaksectie onze leerlingen op? Hoe verhoudt de inhoud van het 
onderwijs op De Apollo zich tot de inhoud van het onderwijs binnen de passende MBO en HBO sectoren? 
 

Benodigde vaardigheden 
Welke vakvaardigheden zijn belangrijk voor het succesvol afleggen van een opleiding in de hierboven 
genoemde MBO en HBO sectoren? Hoe, waar en wanneer komen deze vakvaardigheden aan bod binnen het 
curriculum van de sectie op De Apollo? 
 

Specifieke vakvaardigheden 
Zijn er specifieke vakvaardigheden die in het verleden onvoldoende aan bod hebben kunnen komen door het 
ontbreken van de juiste randvoorwaarden? Welke rol zou de sectie willen spelen bij het faciliteren hiervan? 
Wat is er volgens de sectie nodig om alle vakvaardigheden optimaal aan bod te laten komen? 
 

Rol van de sectie binnen LOB 
In de schoolleiding bestaat al langer de wens om een zogenaamde ‘Pluslijn’ te ontwikkelen. Een leerlijn, buiten 
het gangbare vak curriculum en de standaard LOB-leerlijn om, waarin vaksecties structurele activiteiten 
organiseren om leerlingen te helpen na te denken over hun toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
onderhouden van de biologie tuin, het voorbereiden van practica bij exacte vakken of het aanleggen/beheren 
van een bibliotheek bij de talen.  
 
Welke ideeën bestaan er binnen de sectie over het aanbieden van beroeps- of opleidingsgerichte activiteiten 
voor onze leerlingen? Wat moet er volgens de leden van de sectie gebeuren om deze ideeën om te zetten naar 
realiteit? 
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