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Inleiding

In ons jaarplan geven we aan:

Inleiding

1.
2.
3.
4.

Basisschool Benedictus

welke zelfevaluaties we gaan uitvoeren
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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Basisschool Benedictus

Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan
Thema

Aandachtspunt

Omvang

Kunstzinnige vorming

Traject De Cultuur Loper

groot

Wetenschap en Techniek

Wij koppelen wetenschap en techniek aan 21e st century skills

klein

Professionele cultuur

Professionaliseren door delen van good Practices ; thematische teambijeenkomsten

klein

Publieke verantwoording

Ontwikkelen van een button Kwaliteitszorg op onze website

klein

Quick Scan - Zelfevaluatie

Werken met zelfstandige leerteams (professionele leergemeenschappen

klein
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Basisschool Benedictus

Uitwerking: Traject De Cultuur Loper

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Thema

Kunstzinnige vorming

vervolg van het traject

Resultaatgebied

Samen met de culturele omgeving kwalitatief goede
cultuureducatie te verankeren en de kunstzinnige en
culturele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.

Gewenste situatie (doel)

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Activiteiten (hoe)

Aanbod en domeinen afstemmen Aandacht voor
vakvaardigheden, met name Muziek en beeldende Vorming
leerlingen uitdagen nieuwe dingen te proberen

Consequenties organisatie

Teamscholingsdag Cultuur Loper op de agenda 6x

Consequenties scholing

Overzicht van geheel aan activiteiten Doorlopende
leerlijnen Creativiteit en eigenheid bevorderen gebruik
maken van kwaliteiten van de leerkrachten op school

Betrokkenen (wie)

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

Plan period

wk 1

Eigenaar (wie)

Cultuurcoordinator Helen van der Veer, directie

Kosten (hoeveel)

Fonds voor Cultuurparticipatie
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Overige aandachtspunten [klein]
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Aandachtspunt

Doel

Wij koppelen
wetenschap en
techniek aan 21e st
century skills

De nieuwe LBer W&T is in staat wk
om het huidig aanbod 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

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

Team

Professionaliseren
door delen van good
Practices ;
thematische
teambijeenkomsten

Wanneer Wie

Kosten
Leerlijn programmeren opzetten en mogelijk inpassen in
activiteiten van het traject De Cultuur Loper.

actief

Geen

actief

Ontwikkelen van een
button Kwaliteitszorg
op onze website
Werken met
zelfstandige
leerteams
(professionele
leergemeenschappen

Voortzetten van de huidige werkgroepen om implementatie
en borging te bewaken.

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

Te volgen scholing

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving

Wie

Wanneer

Kosten

Zichtbaar
maken
onderwijs

Rolfgroep OiO

30 augustus 2018

1400

Cultuur Loper

Team
Benedictusschool

in overleg te
plannen

subsidie

Taalmethode
Staal

Team
Benedictusschool

8 oktober 2018

al verwerkt bij aanschaf
methode

AVG
privacywet

Team
Benedictusschool

najaar 2018

bovenschools

Kindcentrum
ontwikkeling

Team Kinderopvang
en leerkrachten
onderbouw

Gedurende het
schooljaar
overlegmomenten

geen

Audit

Directie en Intern
Begeleider
Benedictusschool

gedurende het
schooljaar 20182019

geen

Masteropleiding twee leerkrachten

Gedurende het
schooljaar 20182019

lerarenbeurs en inzet
duurzame uren en
professionaliseringsu

Vignet
Gezonde
school

Gedurende het
schooljaar 20182019

subsidie

coordinator en
werkgroep

Cultuur Loper proces en didaktie

Geplande zelfevaluaties
Omschrijving Wie
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Wanneer

Kosten schoolscan breed vierjarig

Quickscan

Team Benedictusschool, Ouders, gedurende het schooljaar
leerlingen
2018-2019

geen

Audit

twee collegascholen met
Benedictus

Geen
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Geplande vragenlijsten
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Omschrijving

Wie

Wanneer

Kosten

Sociale veiligheid kinderen, ouders en ouders, kinderen en
leerkrachten
leerkrachten

najaar 2018- Via
2019
WMK

Kanvaslijsten

oktober 2018 geen

leerlingen

Algemene werkzaamheden
Omschrijving

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
Wie

Uitvoeren van aandachtspunten Directie en afdeling
Risico-Inventarisatiepunten
huisvesting van
Blosse
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Wanneer

Kosten

Gedurende het
schooljaar 20182019

€1000,00
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Overige zaken
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Huisvesting

De school heeft te weinig ruimte en beschikt voor het vierde
jaar niet (meer) over een teamkamer. De mogelijkheid om
de wanden tussen lokalen mobiel te maken waardoor
Onderwijs Anders Organiseren mogelijk wordt gemaakt.
Tevens wordt de verkeersdrukte in de middenruimte zo
verminderd.

TSO-BSO

De school heeft een continurooster en werkt prima samen
met de collega's van de Kinderopvang

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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