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Inleiding

Geachte lezer,
In ons jaarplan geven we aan:
1.
2.
3.
4.

welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
welke vragenlijst(en) we hebben ingezet
welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken
we de belangrijkste aandachtspunten nader uit.
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan
Thema

Aandachtspunt

Omvang

Taalleesonderwijs

Orienteren op nieuwe Taal-leesmethode

groot

Kunstzinnige vorming

Traject De Cultuur Loper

groot

Wetenschap en
Techniek

Wij koppelen wetenschap en techniek aan 21e st century skills

klein

Pedagogisch handelen Laatste fase Kanjertraining om Kanjerschool te worden

klein

Didactisch handelen

De leraren hanteren het model Directe Instructie.

klein

Professionele cultuur

Professionaliseren door delen van good Practices ; thematische
teambijeenkomsten

klein

Klassenbezoek

Opstellen van een bezoekrooster voor de groepsbezoeken

klein

Sociale en fysieke
veiligheid

Leerlingen leren omgaan met sociale media (ethische kant)

klein

Overgang PO-VO

Het verder ontwikkelen van een stroomschema voor de overgang
PO-VO

klein

Kwaliteitszorg

Ontwikkelen document Kenmerken van de leerlingen

klein

Quick Scan Zelfevaluatie

Werken met zelfstandige leerteams (professionele
leergemeenschappen

klein

Quick Scan Zelfevaluatie

Vormgeven aan de kenmerken van de leerlingenpopulatie

klein
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Uitwerking: Orienteren op nieuwe Taal-leesmethode
Thema

Taalleesonderwijs

Resultaatgebied

Taal-Leesmethode

Gewenste situatie (doel)

Er is een keuze gemaakt voor een nieuwe Taalmethode en visie op
Leesrijpheid

Activiteiten (hoe)

Oriëntatie op methodes Schoolbezoeken Literatuur OBD

Betrokkenen (wie)

werkgroep op basis van affiniteit en expertise

Plan period

wk

Eigenaar (wie)

Directie

Kosten (hoeveel)

€500,00

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

Mei 2018
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Uitwerking: Traject De Cultuur Loper
Thema

Kunstzinnige vorming

Resultaatgebied

Cultuur Loper en Kunstcarrousel

Gewenste situatie (doel)

Cultuureducatie met beleid

Betrokkenen (wie)

de school, de intermediair muziek- en dansschool school en de coach plein c

Plan period

wk 38, 40, 45, 49, 1, 6, 10, 14, 19 en 23

Eigenaar (wie)

Cultuurcoordinator Helen van der Veer, directie

Kosten (hoeveel)

Fonds voor Cultuurparticipatie
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Overige aandachtspunten [klein]
Aandachtspunt

Doel

Wij koppelen
wetenschap en
techniek aan 21e st
century skills

De nieuwe LBer W&T is in staat om het huidig aanbod wk
W&T te actualiseren en het team aan te sturen. In
kaart brengen van professionaliseringswensen en van
behoefte aan materialen. Wat is nodig om de lijn te
borgen en welke subsidiemogelijkheden kunnen
daarbij ondersteunen

LB leerkracht
W&T

Laatste fase
Kanjertraining om
Kanjerschool te
worden

De leerkrachten verkrijgen licentie C van de
kanjertraining

wk 5

Directeur

De leraren hanteren
het model Directe
Instructie.

Leerkrachten hanteren consequent het model voor
directe instructie op het gebied van rekenen en
spelling

wk

Zorgcoordinator Geen

Professionaliseren
door delen van good
Practices ;
thematische
teambijeenkomsten

25% van de leerkrachten van de Benedictusschool
maakt deel uit van een PLG.Stichting Flore stelt een
digitaal bekwaamheidsdossier beschikbaar

wk

Team

Opstellen van een
bezoekrooster voor
de groepsbezoeken

De collegiale consultaties zijn vastgelegd in een
jaarrooster. In juni 2016 heeft de directie met alle
personeelsleden een beoordelingsgesprek /0-meting
gevoerd.

wk

directeur en
Intern
Begeleider

Leerlingen leren
Kinderen zijn zich bewust van de ethische kant van
omgaan met sociale
sociale media. Leerkrachten geven de leerlingen
media (ethische kant) feedback over hun leren met ICT

wk

ICT coördinator Geen
en directie

Het verder
ontwikkelen van een
stroomschema voor
de overgang PO-VO

wk

Zorgcoordinator

Ontwikkelen
Samenhang tussen Gewichten, zorgzwaarte,
document Kenmerken schoolverloop, interne zorg, externe zorg en
van de leerlingen
ouderpopulatie en het lesgeven

wk

Werken met
zelfstandige
leerteams
(professionele
leergemeenschappen

wk

Vormgeven aan de
kenmerken van de
leerlingenpopulatie

Jaarplan 2017 - 2018

Leerkrachten verdiepen zich in de theorie m.b.t.
professionele leergemeenschappen en maken kennis
werken in zelfstandige leerteams (professionele
leergemeenschappen)

Wanneer Wie

Directie

Kosten

€1750,00

Geen

Geen

wk
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Te volgen scholing
Omschrijving

Wie

Wanneer

Kosten

Kanjertraining dag 5

Team Benedictus

31 januari 2018

€1750,00

Leesrijpheid

Leerkrachten van groep 1 t/m 5

Oktober 2017

€ 2500,00

BHV

M. Ruiter

15 mei 2018

€ 300,00

Cultuur Loper

Team Benedictus

20-09-2017

Subsidie

Innoveren & Leren

E. de Nijs

17-18

Lerarenbeurs

Zibertraining Website en gebruik

Team Benedictus

31 augustus 2017

€600,00

Kanjer coordinatoren

Intern coordinator en leerkracht

september 2017

€450,00

Geplande vragenlijsten
Omschrijving

Wie

Wanneer

Kosten

Rekenonderwijs

Team Benedictus

November 2017

WMK

Sociale Veiligheid
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Overige zaken
Huisvesting

De school heeft te weinig ruimte en beschikt voor het derde jaar niet (meer)
over een teamkamer.

Sponsoring

De school heeft geen activiteiten gepland waarbij sponsoring een rol speelt.

MR

De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt komend jaar 6 x bijeen.
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