JAARPLAN 2018
DOELEN VOOR 2018
VERANDERONDERWERPEN
1.
2.
3.
4.
5.

Schoolconcept. Nemen van besluiten over: inloop, blokkenmodel en thematisch werken. Experimenteren en deels implementeren. Implementatieplan voor 2019
ontwikkelen.
Vastgesteld activiteitenoverzicht van onze visie en doelen voor het cultuuronderwijs. Investeren van de subsidie in de kwaliteit van het cultuuronderwijs.
Visie op ICT. Wat willen we en waarom? Wat doen we met de tablets van Snappet?
Teamontwikkeling en leiderschap: Naar een professionele leergemeenschap (studiemorgen rol en taak MT, werken met pop’s, de professionele dialoog)
IKC: Oprichting en start kinderdagverblijf en voorschool

OVERIGE ONDERWERPEN
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bespreken binnen het team van gevolgen van veranderingen in het benoemingsbeleid van Florion
In gebruik nemen van een app als het communicatiemiddel voor de hele school
Ontwikkelen en presenteren nieuwe website en huisstijl.
Openstellen ouderportaalnotities gespreksverslagen (na training schrijven van gespreksverslagen).
Voorstel voor regeling gesprekken met ouders en kinderen tegelijk
Invoering Engels in de groepen 1 t/m 4
Nieuwe afspraken en eventueel materialen/methoden voor de vakken verkeer, schrijven en natuur in het nieuwe schoolconcept.
Voortgezet technisch lezen: onderzoek werkgroep afronden en voorstel voor doorgaande lijn in school bespreken.
Starten van een nieuwe werkgroep voor ontwikkeling nieuwe rapporten in 2019 (portfolio en/of digitaal en/of aangepast aan nieuwe schoolconcept)
Passend onderwijs bespreken op beleidsvergadering: hoe ervaren we dat nu, welke ontwikkelingen zien we, kansen en bedreigingen?
Implementeren LB functies: gedragsspecialist onderbouw, rekenspecialist en meerbegaafdheidspecialist
Invulling vacatures LB-functies: taalspecialist en gedragsspecialist bovenbouw
Herinrichting plein project Groen, groener, groenst

STRUCTUUR, CULTUUR EN IDENTITEIT: TUSSEN GRONDSLAG EN PERSPECTIEF

Wat

Hoe

Wie

Budget

Wanneer klaar?

Op beleidsvergadering doorspreken over ontwikkelingen in het
benoemingsbeleid

Team

-

December 2018

In gebruik nemen van een app als het
communicatiemiddel voor de hele school

We communiceren als school met een app. Nieuwsbrieven en
weekmail worden daarmee verstuurd.

Werkgroep
communicatie
met ouders en
werkgroep ICT

Gebruik
app kost
jaarlijks
bedrag.
Betalen
uit
reguliere
middelen.

september 2018

Nieuwe website en huisstijl

Onze huidige website is verouderd. We ontwikkelen een
nieuwe website met een nieuwe huisstijl waarin ons nieuwe
schoolconcept duidelijk gecommuniceerd wordt.

Werkgroep ICT in
overleg met team
en advies van
schoolraad

€ 10.000

september 2018

Openstellen ouderportaalnotities
gespreksverslagen na training schrijven van
gespreksverslagen

Training gespreksverslagen schrijven inplannen

Werkgroep
communicatie
met ouders

geen

september 2018

Voorstel voor regeling gesprekken met ouders en
kinderen tegelijk

Bespreken op beleidsvergadering

Werkgroep
communicatie
met ouders komt
met overzicht van
voor- en nadelen

geen

december 2018

IDENTITEIT
Bespreken van gevolgen van veranderingen in het
benoemingsbeleid van Florion
OUDERCOMMUNICATIE

en een
visieformulering.

ONDERWIJS, OPVANG EN ONDERSTEUNING: VAN AANBODGERICHT NAAR TALENTGERICHT

Wat

Hoe

Wie

Budget

Wanneer klaar?

Invoering schoolconcept

Zie projectplan schoolconcept

Werkgroep
schoolconcept

€ 15.000 voor
begeleiding en
nascholing

December 2018

Invoering Engels in de groepen 1 t/m 4 (zonder
methode)

Bespreking op beleidsvergadering en beschrijven hoe we
Engels gaan geven in de groepen 1 t/m 4

Werkgroep Engels

Geen: welke
materialen zijn
er nodig?

maart 2018

Nieuwe methode: verkeer (P.M. eerst onderzoek
naar plaats verkeer in schoolconcept), schrijven
(€3500) en natuur (€7300)

Verkeer en natuur in overleg met werkgroep schoolconcept.

Werkgroep
schoolconcept

Schrijven:
€3500

December 2018

Werkgroep
schrijven

Natuur: € 7300

Cultuuronderwijs (subsidieregeling)

Implementeren van de afspraken n.a.v. de beschreven visie in
de praktijk

Cultuurcoördinator
en werkgroep:
Alien Janssen,
Jacolien den
Tuinder en Aline
Kamp

Studiedagen uit
subsidie
versterking
cultuureducatie

Werkgroep
voortgezet
technisch lezen:

Geen, als
budget nodig is

METHODEN

Voor schrijven een werkgroep

vervolgstudiedag en activiteiten plannen

Voortgezet technisch lezen

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

December 2018

Activiteiten uit
budget
Stadkamer:
€6000
September
2018

Ingrid, José, Linda,
Greetje

begroten voor
2018

ICT-BELEID
Visie op ICT. Wat willen we en waarom? Wat doen
we met de tablets van Snappet?

Ontwikkelen van een visie op het gebruik van I(CT i het
onderwijs. Program van eisen maken t.a.v. de infrastructuur
van de hardware, a.d.h.v. de plannen van de bovenschoolse
werkgroep ICT. Afstemmen van de begroting op het gebruik
van tablets of andere hardware

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

Nog niet bekend

Budget

December 2018

PERSONEEL: VAN WERKGEMEENSCHAP NAAR LEERGEMEENSCHAP

Wat

Hoe

Wie

Implementeren LB functies: gedragsspecialist
onderbouw, rekenspecialist en
meerbegaafdheidspecialist

Alle LB-functionarissen werken aan de hand van een jaarplan.

Clary:
meerbegaafdenbel
eid

Wanneer klaar?
Juni 2018

Gedrag
onderbouw: Alien
Rekenspecialist:
Linda
Nieuwe LB-functies

Na een interne sollicitatieprocedure benoemen we een taalcoördinator en een gedragsspecialist bovenbouw.

interne
sollicitatieprocedur
e

Teamontwikkeling en leiderschap: Naar een
professionele leergemeenschap

Versterking van het leerklimaat: binnen het team wordt
geleerd met en van elkaar. Collega’s helpen elkaar en
stimuleren elkaars leerproces door gebruik te maken van
collegiale consulatie en intervisie waarin de persoonlijke

Werkgroep
teamontwikkeling
MT

€ 600 (teamuitje)

December 2018

ontwikkelplannen worden besproken en gedeeld. Op
beleidsvergaderingen vindt beleidsontwikkeling plaats door het
voeren van een professionele dialoog met elkaar.
Het MT geeft leiding aan het team door dit proces te
stimuleren en collega’s te motiveren door feedback te geven
en gebruik te maken van gespreid leiderschap waarbij ieder
teamlid zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.
Actiepunten:
•
•
•

Versterking van de pop’s door deze smarter te
formuleren. Bespreken op beleidsvergadering
bezinning op een beleidsvergadering over het
professioneel voeren van de discussie en de dialoog
Op een studiemorgen bezinnen de MT-leden zich op
hun leidinggevende rol en taak in het team.

FACILITAIR

Wat

Hoe

Wie

Budget

Wanneer
klaar?

Herinrichting plein project Groen, groener, groenst

Samenwerking van leerkrachten en ouders om de groen
schoolplein in te richten.

Aline i.o.m.
ouders/vrijwilligers en
leerkrachten

enige kosten
uit
ouderbijdrage
n budget
activiteitenco
mmissie € 300,
aanvraag voor
subsidie

Juni 2017

Er wordt meegedaan aan de prijsvraag groen-groener groenst
van de provincie Overijssel. Of we de prijsvraag nu winnen of
niet, we gaan het ontwerp wat hierbij wordt ontwikkeld
uitvoeren. In 2018 moet daar een plan van aanpak voor komen
met aandacht voor de uitvoerbaarheid en de financiering.
IKC: Oprichting en start kinderdagverblijf en
voorschool

Start van het kinderdagverblijf en de peuterschool. Onderzoek
naar mogelijk samenwerkingsmodel tussen KDV/PSZ/BSO.

CKO De Herberg, Team
Schatgraver, werkgroep
ontwikkeling IKC

Augustus
2018

Praktische afspraken maken over gezamenlijk gebruik van de
ruimten

