Jaarplan 2017
Wat

Hoe

Wie

Budget

Wanneer
klaar?

Geerco in overleg
met werkgroep
schoolconcept

Geen extra
budget nodig

December
2017

Structuur, Cultuur en Identiteit
Identiteit :Tussen grondslag en perspectief
Identiteitsonderwerpen
afstemmen op voorstellen
van Accretio/nieuwe
schoolvereniging. (o.a.
spreken met elkaar over
onze kernwaarden en
deze vertalen naar
concreet gedrag) (€geen)

Op
beleidsvergadering
en studiedag
doorspreken over
onze kernwaarden
Dit combineren met
schoolconcept

Oudercommunicatie (aandachtspunt: Wat vinden ouders hiervan? Hoe komen we daar achter?)
Invoering app Parro

Bespreken op
beleidsvergadering.
Invoeringsplan
schrijven

Werkgroep
communicatie met
ouders

Openstellen ouderportaal
notities

Bespreken op
beleidsvergadering.
Datum vaststellen
voor open stellen.
Bespreken op
beleidsvergadering

Werkgroep
communicatie met
ouders

Visie op gesprekken met
ouders en kinderen
tegelijk

Wat

Hoe

Werkgroep
communicatie met
ouders komt met
overzocht van
voor- en nadelen
en een
visieformulering.

Wie

Gebruik app
kost jaarlijks
bedrag.
Betalen uit
reguliere
middelen.
geen

Maart
2017

geen

Juni 2017

Budget

Wanneer
klaar?

Juni 2017

Onderwijs, Opvang en Ondersteuning: Van aanbodgericht naar talentgericht:
Invoering schoolconcept en
verhoging opbrengsten

Zie projectplan
schoolconcept

Werkgroep
schoolconcept

€ 15.000 voor
begeleiding en
nascholing

December
2017

Bespreking en

Werkgroep

Geen: welke

Juni 2017

Methoden
Invoering Engels in de
Jaarplan 2017

groepen 1 t/m 4 (geen
budget, gebeurt zonder
methode)
Nieuwe methode: verkeer
(P.M. eerst onderzoek naar
plaats verkeer in
schoolconcept), schrijven
(€3500) en natuur (€7300)
Cultuuronderwijs
(subsidieregeling)

Voortgezet technisch lezen

ICT-beleid
Tablets (budget wat nu
gebruikt wordt door
Snappet beschikbaar maken
voor invoering van tablets
in meerdere groepen.)

Wat

Hoe

beschrijving van
hoe we Engels
gaan geven in de
groepen 1 t/m 4
Verkeer en natuur
in overleg met
werkgroep
schoolconcept.
Voor schrijven een
werkgroep
Vertalen van de
beschreven visie
naar de praktijk

Engels

materialen zijn
er nodig?

Werkgroep
schoolconcept
Werkgroep
schrijven

Schrijven:
€3500
Natuur: € 7300

December
2017

Cultuur
coördinatoren:
Niels drost en
Aline kamp

December
2017

Ontwikkelen van
een doorgaande
lijn met
betrekking tot ons
onderwijs voor
voortgezet
technisch lezen

Werkgroep
voortgezet
technisch lezen:
Niels (Taco),
Ingrid, José,
Linda, Greetje

Studiedagen uit
subsidie
versterking
cultuureducatie
Activiteiten uit
budget
Stadkamer:
€6000
Geen, als
budget nodig is
begroten voor
2018

Onderzoek naar
mogelijkheden
van tablets en de
winst van Snappet
borgen

ICT-werkgroep
(bovenschools)
o.l.v. Jaco Visser
en lokale ict
werkgroep: Vera,
Arjen en Geerco

Nog niet
bekend

December
2017

Budget

Wanneer
klaar?

Wie

September
2017

Personeel: van werkgemeenschap naar leergemeenschap
Invoering LB functies:
gedragsspecialist en
rekenspecialist
(salarisverhoging
m.i.v. 01-01-2017
voor wtf 1,5)

Teamontwikkeling en
leiderschap: Naar een
professionele
leergemeenschap
Jaarplan 2017

Sollicitatieprocedure Sollicitatieprocedure:
afronden
Geerco
Jaarplan schrijven
jaarplan:
Clary:
meerbegaafdenbeleid
Gedrag onderbouw:
Alien
Taal: Niels
Ontwikkelen
Werkgroep
structurele
teamontwikkeling
professionele
MT
feedback

Nog niet
Juni 2017
bekend.
Enkele
uitroosterdagen
indien nodig

€ 600
(teamuitje)

December
2017

(geen budget)

Wat

Hoe

Wie

Budget

Wanneer
klaar?

Facilitair
Herinrichting plein Samenwerking
fase 2: natuurhoek van leerkrachten
en ouders om de
natuurhoek in te
richten
IKC: Oprichting en Verwijderen
start
noodgebouwen
kinderdagverblijf
en nieuwbouw
en
(units) en start
peuterspeelzaal
van
kinderdagverblijf
en
peuterspeelzaal
(voorschool).
Bespreken van
gevolgen voor de
school in het
team en
schoolraad

Jaarplan 2017

Aline i.o.m.
enige kosten uit
Juni 2017
ouders/vrijwilligers en
ouderbijdragen
onderbouwleerkrachten budget
activiteitencommissie
€ 300
Geerco i.o.m. Wim
€ 15.000
Augustus
Lengkeek/Gert Laarman Kosten nieuwbouw
2017
en Prokino
voor eigenaar
peuterspeelzaal en
kinderdagverblijf

