Schoolportret: Mavo plus en sporttalentontwikkeling
Schoolgegevens

OSG Winkler Prins
Veendam
Website: http://www.winklerprins.nl/

Plaats in de
QuickScan

Winkler Prins is een openbare school met ruim 2000 leerlingen, die alle
vormen van voortgezet onderwijs in huis heeft met een breed en divers
onderwijsaanbod van Gymnasium tot en met Praktijkonderwijs. De school
vervult een regionale functie en heeft als kernboodschap: Onderwijskundig
cultureel erfgoed in de Veenkoloniën, eigentijds en toekomstgericht.
Kernwaarden zijn: authentiek, respectvol, betrokken en kwaliteitsgericht.
Binnen het vmbo van OSG Winkler Prins zijn er meerdere initiatieven:
 Mavo plus (tl)
 Sporttalentontwikkeling voor de sporten judo, volleybal en zwemmen
(schoolbreed)
 Timmer- en metselwedstrijden (bbl en kbl)
Daarnaast worden leerlingen die sport beoefenen op topniveau gefaciliteerd
(vrijstelling, aangepast rooster, begeleiding). De vorm van facilitering wordt
dan per leerling bekeken.
OSG Winkler Prins biedt ook activiteiten aan die geen onderdeel zijn van het
onderwijsprogramma, maar die wel leuk of zinvol zijn. Ze zijn bedoeld voor
leerlingen die zich graag ook op andere gebieden willen ontwikkelen of
presenteren. Zo is er bijvoorbeeld de djembé-club, de talentenjachten
klassieke en populaire muziek, de Winkler Prins Harmonie, diverse
sportactiviteiten en schoolkampioenschappen.
De school kent een gevarieerd aanbod ten aanzien van talentontwikkeling.
Hierdoor worden alle leerlingen gestimuleerd om hun talenten te ontdekken,
en worden leerlingen met specifieke talenten gestimuleerd om zich verder te
ontwikkelen. Over het geheel genomen ligt de nadruk bij deze school op de
bovenste twee kwadranten van de QuickScan1: leerlingen die specifieke
talenten hebben worden door middel van wedstrijden gestimuleerd zich verder
te profileren, leerlingen in de tl die over de gehele breedte goed presteren
kunnen deelnemen aan de Mavo plus klas.

1

SLO onderscheidt op basis van literatuuronderzoek en ervaringen met scholen vier
modellen voor talentontwikkeling. Dit zijn vier verschillende benaderingen van
talentontwikkeling. Door middel van een QuickScan kunnen scholen onderzoeken welk model
voor talentontwikkeling het beste bij hen past. Dit komt tevens terug in de schoolportretten.
Voor meer informatie hierover, of om zelf de QuickScan te doen, kunt u terecht op:
http://talentstimuleren.nl/onderwijs/vmbo.
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Beleid

Overwegingen

Mavo plus staat nog in de kinderschoenen en is gericht op
een meer succesvolle aansluiting op de havo.
Sporttalentontwikkeling is in eerste instantie gericht op de
sporten die in de regio groot zijn.

Determineren

De mavo plus klas wordt samengesteld uit leerlingen die
net de havo-drempel niet halen en de betere
mavoleerlingen.
Sporttalentontwikkeling is voor alle leerlingen die ambitie
hebben en de wil om zich daarvoor in te zetten, dus ook
voor beginnende sporters. Het is niet vrijblijvend.
Alle overige activiteiten zijn voor iedereen.
De mavo plus klas werkt in een vakkenstructuur met een
vast rooster (34 uur). Nederlands, Engels en wiskunde zijn
verzwaard en de leerlingen volgen Frans. De wijze van
toetsing is anders.
Sporttalentontwikkeling is schoolbreed georganiseerd. De
leerlingen krijgen, naast de reguliere trainingen, twee extra
trainingen bij de club. De leerlingen krijgen hiervoor geen
vrijstellingen en het programma is niet vrijblijvend. Aan het
begin van het ontwikkelingstraject ondertekenen ze een
contract waarin ze overeenkomen dat ze zich sportief en
ontwikkelingsgericht gedragen en ook meewerken aan het
verder ontwikkelen van de sport in de regio, bijvoorbeeld
door op zaterdagen te helpen jonge kinderen te trainen.

Inbedding
(zorgdragen
voor
continuïteit)

Praktijk

Tips voor beginnende scholen:
Geef docenten de ruimte.
Docenten
Het mavo plus programma wordt door een team docenten
vormgegeven en uitgevoerd.
Voor sporttalentontwikkeling wordt er gekeken of de
begeleiders voldoende bij kunnen dragen aan de
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ontwikkeling van de leerling. Is die kwaliteit niet in huis,
dan wordt er een begeleider ingehuurd.
Alle overige activiteiten worden uitgevoerd door
enthousiaste docenten. Zij krijgen veel ruimte om projecten
of programma’s voor talentontwikkeling op te zetten.
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