JAARPLAN

cursusjaar 2018 -2019

Naam school: c.b.s ‘t `Kompas
Naam directeur: A.E. de Poel-Buruma
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Uitwerking beleidsvoornemens schooljaar 2018-2019
Kwaliteitsbeleid

Actiepunten
plan
Borgen van zorgbeleid
‘Nieuwe stijl’ :
ondersteuningsstructuur 't
Kompas

Gewenst resultaat (SMART)
doel
De nieuwe ondersteuningsstructuur wordt
zichtbaar uitgevoerd.

Acties
do
Elke PV op de agenda zetten en bespreken.

Wie

Hele team

Wanneer

Gehele jaar

Borging

Budget

Waar en hoe
check
Vakspecifieke plannen klaar in januari 2019.
Sharepoint leerkracht, map kwaliteit:
ondersteuningsstructuur.

De vakspecifieke plannen zijn klaar.

Proces:
Resultaat:
Effect:
Actiepunten voor de toekomst:

Onderwijskundig beleid

Actiepunten
plan

Gewenst resultaat (SMART)
doel

Acties
do

Wie

Wanneer

Borging

Budget

Waar en hoe
check

2

Leerlingen meer eigenaar
laten zijn van hun eigen
leren.

Elk kind werkt aan zijn/haar eigen
doelenpakket en heeft inzicht in wat er
geweest is en wat er gaat komen op
het gebied van rekenen en spelling

Met rekenen werken met de
doelenposters van de domeinen en
hierbij leerlingen ondersteunen om
dit zelf effectief te gebruiken.

Team/
Gepke Aukje

Met spelling ontwikkelen van
leerlijn die inzichtelijk is voor leerling.

Janine en
Wytske

Deelnemen aan de PLG gepersonaliseerd
leren van de Academie

Gepke Aukje,
Elbrich

Juli 2019

Sharepoint leerkrachten ondersteuningsstructuur: beschrijving staat
in vakspecifieke plannen.

Proces:
Resultaat:
Effect:
Act Actiepunten voor de toekomst:

Actiepunten
plan
Verder ontwikkelen
portfolio leerlingen

Gewenst resultaat (SMART)
doel
Elke leerling heeft inzicht in zijn/haar eigen
vorderingen van spelling en rekenen en
heeft een goed functionerend portfolio.

Acties
do
Doorontwikkelen van het huidige
portfolio tot een effectief exemplaar.

Wie

Team,
directie

Wanneer

Januari 2019

Borging

Budget

Waar en hoe
check
Sharepoint leerkrachten, ondersteuning:
ondersteuningsstructuur

Proces:
Resultaat:
Effect:
Actiepunten voor de
toekomst:
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Personeelsbeleid

Actiepunten
plan

Gewenst resultaat (SMART)
doel

Acties
do

Het profiel van de leerkracht We hebben een duidelijk profiel van de
herzien
leerkracht, van de kwaliteiten en vaardigheden
die we belangrijk vinden.

Met het team nadenken welke
kwaliteiten en vaardigheden
belangrijk zijn in onze manier van werken.
Een profiel maken van een ideale leerkracht.

Pedagogische en didactische De leerkracht weet welke pedagogische en
vaardigheden onder de loep didactische vaardigheden ze bezit en welke
nemen
ontwikkelpunten er zijn.

Het gebruiken van de ICALT lijst. Monitoring
tijdens klassenbezoeken

Kwaliteit van instructie in
kaart brengen

Wie

team en
directie

Wanneer

Juli 2019

Borging

Budget

Waar en hoe
check
Sharepoint leerkrachten ondersteuningsstructuur: beschrijving van
nieuw profiel.
POP leerkrachten: eigen
kwaliteiten/vaardigheden in beeld
gebracht.

De leerkracht kent zijn sterke en zwakke punten Onderzoeken instructiemodellen en een
en gaat hiermee aan de slag
eigen visie hierop creëren. Instructies intern
en eventueel extern laten bekijken (van
elkaar leren)

Proces:
Resultaat:
Effect:
Actiepunten voor de toekomst:

Actiepunten
plan

Gewenst resultaat (SMART)
doel

Acties
do

Wie

Wanneer

Borging

Budget

Waar en hoe
check
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Van onderwijzend leerkracht De leerkrachten beschikken over
naar coach
coachingsvaardigheden die ze inzetten in het
onderwijs.

Workshops ‘Kindgesprekken’ volgen van de
Arlanta Academie.

Team en
directie

September
2018 en
januari 2019

Acties
do

Wie

Wanneer

Scholing volgen bij Opus 3

Team en
directie

Checklist ‘kindgesprekken’ in sharepoint:
leerkracht: ondersteuningsstructuur.

Proces:
Resultaat:
Effect:
Act Actiepunten voor de toekomst:

Actiepunten
plan
Deskundigheidsbevordering
muziek

Gewenst resultaat (SMART)
doel
Iedere leerkracht kent de basisbeginselen van
een instrument of leiden van een band.

Gehele
schooljaar

Borging

Budget

Waar en hoe
check
POP leerkrachten

Proces:
Resultaat:
Effect:
Act Actiepunten voor de toekomst:
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Organisatie & beleid

Actiepunten
plan

Gewenst resultaat (SMART)
doel

Acties
do

Wie

Wanneer

Borging

Budget

Waar en hoe
check

Proces:
Resultaat:

Effect:
Act Actiepunten voor de toekomst:
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Overzicht nascholing/studie bijeenkomsten schooljaar 2018 - 2019
Wie
Wanneer?
Bedrijfshulpverleners herhaling

Wytske, Karin , Alie, Elbrich

Zie jaarplanning

2

Workshop kindgesprekken Academie Arlanta

Hele team en directie

3

Deskundigheidsbevordering muziek

Hele team

november 2018 en januari
2019
Zie jaarplanning

1
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