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Portus
scholengroep:
Veilige haven voor leerlingen
die hun eigen koers varen

Ontdek Portus voortgezet onderwijs

Wie zijn we? Wat doen we?
Wat willen we bereiken?
de horizon – de trossen los kan gooien en een
eigen koers kan varen.
Portus scholengroep is een christelijke
organisatie, onderdeel van CVO, waarin vijf
scholen in Rotterdam-Zuid, Barendrecht
en Ridderkerk samenwerken. Deze scholen
bieden onderwijs op elk niveau aan: van
vmbo-basis tot vwo (atheneum). Iedere
school geeft op haar eigen manier vorm
aan uitdagend onderwijs in een contextrijke
leeromgeving. We delen een duidelijke missie,
visie en kernwaarden.
V.l.n.r. Arie Boom,
Richard Troost,
Leo van ’t Spijker,
Miranda Buitelaar en
Harald van Vugt.

Voorwoord

T

ieners zijn allemaal anders. Dat
klinkt als een open deur, maar stel
je eens voor dat al die verschillende
kinderen hun plek moeten vinden
binnen het onderwijs. Lastig? Jazeker, maar
het is precies waar Portus scholengroep
voor staat: iedere leerling op de juiste plek,
binnen het betekenisvolle onderwijs van onze
scholen. Portus betekent ‘haven’ en dat is
precies wat we willen zijn. Voor ieder kind een
veilige haven van waaruit het - met de blik op

Portus scholengroep voert een gezamenlijk
beleid op het gebied van personeel, financiën,
faciliteiten, inkoop en ICT. Dat maakt ons als
scholengroep krachtig en weerbaar. We leren
en ontwikkelen samen door het organiseren
van kennisuitwisseling en intervisie. Samen
staan we sterk!
De omgeving van de Portus-scholen is
volop in beweging. De scholen werken aan
verschillende ontwikkelingen en projecten,
zoals de bouw van onze nieuwe school
Stadionpark naast voetbalstadion De Kuip.

Deze school heeft een onderwijsvernieuwend
concept, met verrijking van de lesstof tijdens
flexuren, afgestemd op de leerbehoefte(n)
van de leerling en betekenisvol onderwijs met
praktijkopdrachten. Ondernemers zijn hierin
geïnteresseerd en brengen om deze reden
in toenemende mate bezoekjes aan onze
scholen.
We werken veel samen met schoolbesturen
in het primair en voortgezet onderwijs,
waaronder ook Jenaplan- en Montessorischolen. Daarnaast spreken we geregeld
met de gemeenten Rotterdam, Barendrecht
en Ridderkerk over een gevarieerd en goed
onderwijsaanbod, dat aansluit bij de vraag
uit de omgeving waar onze scholen zijn
gevestigd.
Met Portus scholengroep zeggen we tegen
iedereen: Wees welkom en vaar je eigen
koers!
Miranda Buitelaar en Richard Troost
Algemene directie Portus scholengroep

Portus
missie &
visie

De Portus-scholen werken
zelfstandig, maar delen dezelfde
opvatting over een aantal
zaken. Wat ons bindt, hebben we
verwoord in de missie en visie
van Portus scholengroep.

Missie
Portus scholengroep biedt alle leerlingen een veilige
plek om te leren, zich te ontwikkelen en hun diploma
te halen. We creëren een krachtige en motiverende
leeromgeving en kansen voor alle leerlingen.
Onze scholen zijn inclusief. Wij bieden jongeren,
ongeacht geloof of afkomst, vertrouwen in en
perspectief op een goede toekomst. Iedereen telt
mee. Diversiteit zien wij als kracht. Wij bieden
voortgezet onderwijs dat de ontwikkeling en
mogelijkheden van leerlingen stimuleert, zodat
zij zelfstandig, zelfbewust en verantwoordelijk
in het leven kunnen staan en succesvol zijn in
hun maatschappelijke en professionele carrière.
Kortom, we bereiden onze leerlingen voor op een
vervolgopleiding en hun plek in de maatschappij.
Om dat te bereiken verzorgen de scholen een
passend, complementair aanbod van opleidingen,
profielen en onderwijsconcepten: van traditioneel
tot vernieuwend. Een aanbod dat past bij de vraag
uit de omgeving van Rotterdam-Zuid, Barendrecht
en Ridderkerk.

Visie
Om bovenstaande missie waar te maken,
formuleren we de volgende visie.
Portus-scholen:
• zijn onderdeel van een daadkrachtige
scholengroep;
• zijn sterke scholen;
• hebben een motiverende, krachtige
onderwijsvisie;
• zoeken samenwerking en verbinding;
• kennen de onderwijsvraag in de omgeving en
doen een weloverwogen aanbod;
• hebben een uitstekende relatie met stakeholders:
ouders, basisscholen en vervolgopleidingen;
• zijn lerende organisaties en hebben daartoe
strategisch HR-beleid;
• hebben een uitgewerkte christelijke identiteit.

Onze medewerkers: werken en leren bij Portus

D

e kwaliteit van een school staat of valt
met de kwaliteit van de medewerkers.
Portus scholengroep vindt het
belangrijk dat de medewerkers passen
bij de scholen. Wij zorgen ervoor dat zij optimaal
kunnen functioneren, dat zij zich blijvend kunnen
ontwikkelen en dat een goede gezondheid en
veiligheid worden gewaarborgd.

Portus scholengroep:
1. Geeft ruimte en vertrouwen en vraagt
zelfstandigheid en professionaliteit.
2. Is open en veilig: je voelt je er thuis, je wordt
gezien en jij ziet anderen.
3. Geeft eigen verantwoordelijkheid: we lossen
zoveel mogelijk zelf op.
4. Stimuleert leren en ontwikkelen.

Daarom is Portus scholengroep een lerende
organisatie. Dit betekent dat we de zelfstandigheid
en professionaliteit van collega’s stimuleren
en hen ruimte geven zich te ontwikkelen en
verantwoordelijkheid te nemen. Dit leidt tot vier
belangrijke basisprincipes.

In ons personeelsmanagement zoeken we een
duidelijke samenhang tussen de visie op het
onderwijs en het personeelsbeleid. Wat we voor
onze leerlingen willen, willen we ook voor onze
medewerkers. ‘Leren en ontwikkelen’ zijn daarbij
onze kernwoorden.

“Binnen Portus organiseer ik het
‘Samen Opleiden en Begeleiden’.
Niet alleen studenten geven wij een
gekwalificeerde stageplek, ook na de
opleiding bieden we starters en nieuwe
collega’s begeleiding op maat.”
Lianne de Koning
(scholengroepcoördinator Samen
Opleiden en Begeleiden, tevens docent
aardrijkskunde bij Groene Hart)

De maatschappij is continu in ontwikkeling
en vraagt om aangepaste reacties en
flexibiliteit. We vinden het dan ook
belangrijk dat medewerkers meedenken
over het schoolbeleid, zeggenschap
hebben over de kwaliteit van het lesgeven
en de voorwaarden waaronder gewerkt
wordt en daarnaast de werkdruk en
werkomstandigheden als passend ervaren.

Elke medewerker heeft een professionele
gesprekkencyclus, waarin deze onderwerpen
worden besproken en waarbij de regie bij de
werknemer ligt. Uit deze gesprekken volgt een
persoonlijk scholings- en ontwikkelingsplan.
Het management van de Portus-scholen streeft een
stijl van leidinggeven na waarin een mooi evenwicht
zichtbaar wordt tussen sturen, ondersteunen en
faciliteren.
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Samen leren, samen leven, samen kiezen
CBSplus is een kleine, gezellige school voor havo en mavo in
Rotterdam-Zuid. Het team van CBSplus staat dichtbij de leerling.
Zo voelt elke leerling zich veilig en kan hij/zij het maximale uit
zichzelf halen. Op CBSplus ligt de lat hoog en drempel laag.
Ontwikkelingen in 2021/2022
Leerlingen kunnen in de pluslessen ‘leren door doen’. Er zijn
leerzame doe-opdrachten binnen de thema’s sport en bewegen,
kunst en media en technologie. Onderbouwleerlingen krijgen,
in een naschools programma, begeleiding en ondersteuning bij
huiswerk en vakken die zij lastig vinden. CBSplus organiseert
ook allerlei sportieve en culturele activiteiten.

Kennismaken met
één van onze scholen?
Vind alle informatie op
www.portusscholengroep.nl.
Bekijk hier ook onze film!

Op weg naar Stadionpark!
CBSplus bereidt zich voor op een tussentijdse verhuizing in
de zomer van 2023 naar een tijdelijk schoolgebouw aan de
Grift 30 in Rotterdam-Zuid, waar dan ook Zuidermavo-havo
gevestigd is. Samen bewegen deze scholen richting een nieuwe
school voor mavo-, havo- en vwo-onderwijs naast De Kuip.
De nieuwe school gaat werken volgens een gepersonaliseerde
onderwijsvorm met persoonlijke leerroutes en veel aandacht
voor sport en technologie. In 2025 opent de nieuwe
Stadionparkschool haar deuren.
“Ik hoor leerlingen vaak zeggen dat ze zich hier echt op hun
gemak voelen. Het is fijn dat de school niet zo groot is, iedereen
kent elkaar.” - Harald van Vugt (directeur van CBSplus en
Zuidermavo-havo)

Verleg je grenzen
Groene Hart is de school voor vwo, havo en mavo in
Barendrecht, waar de leerling ruimte krijgt zijn/haar
grenzen te verleggen. Aangezien elke leerling uniek is,
biedt Groene Hart een vast basisprogramma met daarnaast
een flexibel programma dat is aan te passen aan de
specifieke leerbehoefte(n) van elke leerling. Leerlingen
kunnen kiezen voor tweetalig onderwijs. Daarnaast heeft
de school een sportprogramma. Vwo-leerlingen volgen het
Eurekaprogramma, gericht op universitaire vaardigheden.
Ontwikkelingen in 2021/2022
Dit schooljaar heeft Groene Hart (na havo en vwo) ook
voor het tweetalig onderwijs mavo het NUFFIC*-certificaat
ontvangen. Onderwijs op maat is sterk in ontwikkeling.
Dat betekent enerzijds maatwerk voor leerlingen op het
gebied van de lessen en anderzijds op het gebied van
leerlingbegeleiding. De school is gestart met het ontwikkelen
van een leerlijn ‘Leren leren’ en met leercoaching. In de
bovenbouw mavo is het profiel Economie & Ondernemen van
start gegaan, voor de praktijkgerichte mavoleerling die zijn/
haar grenzen wil verleggen.
*NUFFIC: De Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs

“Op Groene Hart heb ik de kans om mijn eigen identiteit
binnen het onderwijs te ontwikkelen en is er altijd
iemand bij wie ik terecht kan.” - Sanne Blok
(docent Frans bij Groene Hart)

Excellente school!
Juliana is een kleine, (t)huiswerkvrije school voor de vmbotheoretische en vmbo-gemengde leerweg in Rotterdam-Zuid.
De ongeveer 400 leerlingen kennen elkaar en de docenten.
Orde en regels zijn belangrijk, maar plezier maken ook. Op
school heerst een goede en veilige sfeer: de basis voor goede
resultaten. Bovenstaande heeft ertoe geleid dat Juliana al vier
keer is uitgeroepen tot Excellente school. Juliana behoort dan
ook tot de tien procent beste scholen van Nederland.
Ontwikkelingen in 2021/2022
Juliana gaat groeien! Al sinds 2012 is Juliana een Excellente
school. Op dit moment wordt het Juliana-concept door
verschillende werkgroepen verder ontwikkeld, zodat ook
havo-onderwijs kan worden gevolgd. De school zal in dat geval
groeien naar 600 leerlingen.
De pilot ‘verlengde Dagprogrammering voor het voortgezet
onderwijs’ waarmee Juliana met zeven collega-scholen
uit Rotterdam-Zuid in 2021 startte, krijgt een vervolg in
schooljaar 2022/2023.
“Het is een fijne, kleine school waar je goed wordt geholpen
met je huiswerk en je al je huiswerk op school maakt en thuis
dus niks meer hoeft te doen.” - Meghan en Basma uit klas 3.

100 jaar gewoon goed onderwijs!
Het Farelcollege is een school met kleinschalige afdelingen
voor atheneum (tweetalig), havo, mavo en vmbo (kader en
basis) in Ridderkerk. Op deze warme, familiaire school word je
als leerling gezien en gekend in een veilige sfeer. Farelcollege
viert dit jaar haar 100-jarig jubileum!
Ontwikkelingen in 2021/2022
Tijdens flexuren en accenturen kunnen leerlingen kiezen
voor extra uitleg, verdieping of verrijking van de lesstof.
Het tweetalig atheneum is een gecertificeerde senior TTOopleiding (NUFFIC)*. Met deze opleiding kunnen leerlingen
naast het reguliere vwo-diploma ook dit internationaal erkend
certificaat behalen. Ook een excursie naar Engeland staat op
het programma. In de vmbo-klassen varieert het programma
met praktijkonderdelen zoals koken, evenementenorganisatie,
reclame en promofilmpjes maken.
*NUFFIC: De Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs

“Leerlingen voelen zich hier thuis. Onder begeleiding van
enthousiaste en betrokken mentoren ontwikkelen zij zich
optimaal in ons kleinschalige nieuwe onderbouwgebouw
met flexuren en bijlessen waar dat nodig is. Onder andere de
voetbal- en multimediaklas zijn plekken waar de leerlingen hun
talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.” -Jeroen Barto
(teamleider bij Farelcollege)

Thuis op Zuidermavo-havo!
Zuidermavo-havo is een warme, overzichtelijke school in
Rotterdam-Zuid voor gepersonaliseerd onderwijs. Elke leerling
krijgt een persoonlijke coach. De coach bespreekt samen met
de leerling de leerdoelen, wat werkt en wat misschien beter
kan. Zo kunnen leerlingen het maximale uit zichzelf halen en
kansen op een mooie toekomst vergroten.
Ontwikkelingen in 2021/2022
Zuidermavo-havo gaat verhuizen! Volgend schooljaar
2022-2023 krijgt de school tijdelijk een ander plekje
binnen Rotterdam-Zuid. De school verhuist naar het mooie,
monumentale schoolgebouw aan de Grift 30 in Rotterdam.
In 2025-2026 krijgt Zuidermavo-havo een compleet
nieuw schoolgebouw in Stadionpark, pal naast De Kuip.
Deze school voor mavo-, havo- en vwo-onderwijs zal zich
onderscheiden van andere scholen met leerdoelgericht
lesgeven en coachen. Op deze manier wordt het onderwijs
gepersonaliseerd met accenten op sport en technologie. Zo
krijgen leerlingen nu én in de toekomst volop kansen om op
te stromen binnen het onderwijs.
“Inmiddels zit onze zoon in het tweede leerjaar. Tot op heden
hebben we geen enkele dag spijt gehad van onze keuze. Hij
gaat iedere dag met plezier naar school en we horen hem nooit
klagen.” - Elmas Baykal Temur (ouder van een leerling van
Zuidermavo-havo)

Onderwijsontwikkeling:
impact van Covid19 en inzet NPO-gelden

D

e coronapandemie heeft nogal wat
gevolgen gehad voor het onderwijs.
Scholen gingen dicht, leerlingen
kregen les op afstand en werkten
thuis. Toen de scholen weer open waren,
raakten leerlingen en docenten besmet
met als gevolg dat klassen in quarantaine
moesten. We zijn hier met elkaar zo goed
mogelijk mee omgegaan om het onderwijs
door te laten gaan, op school en online. Bij de
ene leerling ging dat beter dan bij de ander.
Sommige leerlingen liepen achterstanden
op in de lesstof, anderen in de ontwikkeling
van vaardigheden en voor enkele leerlingen
heeft corona op sociaal-emotioneel gebied
gevolgen gehad.
Om deze leerlingen te helpen, zijn gelden ter
beschikking gesteld door de overheid onder
de naam Nationaal Programma Onderwijs
(NPO). De Portus-scholen hebben allereerst
een schoolscan uitgevoerd om te bekijken
hoe elke leerling er voor stond. Hierna is
per school een NPO-schoolprogramma
opgesteld met acties die effectief zijn voor
die specifieke school.

Portus
scholengroep:
iedereen
doet mee!

De NPO-plannen laten extra inzet voor
de leerlingen zien op drie gebieden:
Cognitieve ontwikkeling
De scholen bieden leerlingen op
verschillende manieren extra hulp (in kleine
groepen) met de lesstof.
Praktijkvorming en executieve functies
Er worden op de scholen verschillende
activiteiten ontplooid die erop zijn gericht
leerlingen (gemiste) vaardigheden aan te leren.
Sociaal-emotionele ontwikkeling en
welbevinden
De scholen organiseren activiteiten die ervoor
zorgen dat leerlingen zich weer prettig voelen
in de schoolse structuur en in de omgang met
andere leerlingen.
Binnen Portus scholengroep richten we ons
daarnaast op onderwijsvernieuwing, zodat
onderwijs uitdagend en motiverend is en
blijft. Elke leerling wordt gestimuleerd mee
te denken over zijn eigen leerroute. Zo vaart
iedereen zijn eigen koers.

E

“De coronapandemie dwong mij op
een andere en innovatieve manier naar
het onderwijs te kijken. Een punt waar
ik direct tevreden mee was, is dat het
digitale aspect zorgde voor
gepersonaliseerd onderwijs. Dat
past bij onze school. We zijn beter en
sterker uit de crisis gekomen. Zoals
Rotterdammers ook wel zeggen: sterker
door strijd!”
Eva Cronie (docent Nederlands bij
Zuidermavo-havo)

Portus scholengroep:
IN BEELD

lk kind op de juiste, veilige plek. Dat
is het doel van de Portus-scholen.
Op een Portus-school voelt iedereen
zich thuis, kijken we naar elkaar om
en hoort iedereen erbij. Alle Portus-scholen
zijn verschillend, maar we delen de volgende
vier kernwaarden:

•
•
•
•

5

scholen

7

Een veilige thuishaven
Lat hoog, drempel laag
We nemen allemaal verantwoordelijkheid
We gaan uit van het positieve

schoolgebouwen

18

projecten

1057

diploma’s in 2021

495

medewerkers

4883
leerlingen

Contact
Portus CBSplus
Roerdomplaan 42
3084 NM Rotterdam
cbsplus@calvijn.nl
010 4816700
Directeur:
Harald van Vugt

Portus Farelcollege
Kastanjelaan 50
2982 CM Ridderkerk
secretariaat@farelcollege.nl
0180 411777
Directeur:
Onno Arts

Portus Groene Hart
Haarspitwei 11
2992 ZB Barendrecht
groenehart@calvijn.nl
0180 390393
Directeur:
Leo van ‘t Spijker

Portus Juliana
Talingstraat 6
3082 MH Rotterdam
juliana@calvijn.nl
010 4290955
Directeur:
Arie Boom

Portus Zuidermavo-havo
Fichtestraat 3
3076 RA Rotterdam
zuidermavo@calvijn.nl
010 4195772
Directeur:
Harald van Vugt

Portus scholengroep
Roerdomplaan 42
3084 NM Rotterdam
info@portusscholengroep.nl
010 4933366
Algemene directie:
Miranda Buitelaar en Richard Troost

