Schooljaarplan 2019-2020
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Edi. Leerkrachten geven goede en doordachte
instructies aan de groep. Borging van de
scholing van schooljaar 19-20 d.m.v. een
opfriscursus.

Kwintoo kaarten. Volgens schema worden een
drietal kaarten afgenomen, geanalyseerd en
aandachtspunten uitgewerkt. Te weten:

Persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht:
Iedere leerkracht heeft een POP en een
bekwaamheidsdossier.
Elke leerkracht heeft minimaal 1x per jaar een
inzetbaarheidsgesprek.
Ict scholing team. Omgaan met de nieuwe
Chromebooks. Implementatie van Snappet in
de bovenbouwgroepen.
De werkgroep gepersonaliseerd leren krijgt
ondersteuning in het verder ontwikkelen van
gepersonaliseerd leren van Saxion.

Daltonboek. In het Daltonboek staat het
Daltononderwijs beschreven zoals uitgevoerd
op de Vlonder. Leerlijnen op de kernwaarden
worden verder uitgewerkt.
Drie dee analyse. Twee keer per jaar worden
de toetsresultaten geanalyseerd d.m.v.. de Drie
Dee Analyse. Verdieping aanbrengen in de
analyse.

Werken in werkgroepen. Verder realiseren van
werken in werkgroepen (gepersonaliseerd
leren, taal, rekenen, cultuur,talent, ict) In elke
werkgroep wordt een jaarplan opgesteld met
actiepunten.
PR. Door goede pr en communicatie
marktaandeel vergroten. Website actualiseren.
Verder werken aan de opzet van een
onderwijsteam organisatorisch niveau.

Verder uitbreiden van het aanbod voor de meer
begaafde kinderen.
Aanbod aan hoogegaafde kinderen uitwerken.
Scholing van de nieuwe coördinator

Ontwikkelen van het thema gepersonaliseerd
leren. In 2020 heeft de Vlonder
gepersonaliseerd leren doorgevoerd.
(ondersteuning vanuit Saxion)

Sociaal emotionele ontwikkeling. Borging
methode "Kwink ".

Wetenschap en Techniek:
Verder uitdiepen van het aanbod van lessen
Wetenschap en techniek.

Vernieuwen van LOVS toetsen (3.0 voor groep
7)

Samenwerking met andere scholen buiten het
cluster in het kader van Dalton onderwijs.

Dalton ontwikkeling. Uitwerken van de
ontwikkelpunten van het dalton ontwikkelplan
voor het schooljaar 19-20.
Het verder ontwikkelen van de Voorschool.
Aanbod voorschool laten aansluiten aan
aanbod kleuters (meekleuren met Dalton)
Kwintoo kaart VVE invullen en analyseren.

Peilingen. De aandachtspunten van
verschillende peilingen worden uitgewerkt.

Implementatie Snappet, Schatkist en 123-zing.

Kwink Coach aanstellen en scholing
ICC-er wordt opgeleid.

Borging: Hoe?
Klassenbezoeken
Voortgangsgesprek
POP map
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Kwintoo handboek
Drie dee analyse
Kwintoo `contacten met ouders`

Diverse Kwintoo mappen.
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Evaluatie

Borging: Hoe?
Scol
Drie dee monitor
Kwintoo Zorg en Begeleiding

Evaluatie

Borging: Hoe?
Daltonboek
Kwintoo kaart VVE
Kwintoo Leerstofaanbod

Evaluatie

