Jaarplan BS de Vonder schooljaar 2017-2018
Strategisch
beleidsplan
Prodas
Persoonlijk
leiderschap

Onderwerp

Hoofddoel

Professionele
cultuur

Vergroten
professionele
cultuur

Subdoelen

•
•
•
•
•
•
•

Aan de hand van zelfanalyse, discussie en oefeningen
inzicht krijgen in eigen drijfveren en handelen.
Leren realiseren wat belangrijk is voor ieder persoonlijk.
De teamleden krijgen inzicht in de eigen kracht en
talent en in de taakeisen van de functie.
Vergroten persoonlijk leiderschap.
Inzicht krijgen in waar staan we nu, waar komen we
vandaan, waar willen we naar toe maar moeten we in
investeren?
Het op een goede manier geven van feedback /
feedforward
Coaching/begeleiding van het MT. Inzicht krijgen in
‘management drives’.

Planning

Kosten
beraming

Studiemiddagen op:
6-10-2017
6-12-2017
12-1-2018
6-4-2018
18-5-2018

Traject met
Ssprong

Strategisch
beleidsplan
Prodas
Versterken
ouderbetrokkenheid

Onderwerp

Hoofddoel

Schoolpoort
en inzet
hard- en
software

Het opzetten van
een goed ingericht
digitaal portaal.

Subdoelen

•

•
•

Één
zorgroute

Ontluikende
kind

Eigentijds
leren

Versterken
onderbouw

Getal en
ruimte junior

Het adequaat
analyseren en
evalueren van de
tussen- en eind
resultaten
Het steviger
neerzetten van de
doorgaande leerlijn
van de
onderbouwgroepen

•

Inzetten getal en
ruimte junior

•

•
•
•
•
•

•

Planning

Kosten
beraming

De communicatielijnen met ouders zijn kort wat betreft
- Mail ( duidelijk en eenzijdig, niet dubbel)
- Ziek melden
- Plannen van gesprekken
- Verlofaanvragen
Het opzetten van een digitaal portfolio van de kinderen,
wat gevolgd kan worden door de ouders.
Komen tot eenduidige afspraken m.b.t. de inzet van de
hard- en software (inclusief digitale leermiddelen).

Studiemiddagen op :
8-9-2017
1-11-2017
Studieochtend op :
6-1-2-2017

Licentie
€ 4.000,-

Komen tot effectief format groepsplan (minder
adminsitratie)
Uitbreiden handelingsrepertoire m.b.t.
didactische/pedagogische aanpak in de groep

Studiedagen op :
28-1-2018
22-6-2018

Traject met
Miranda
Peeters BCO

Komen tot gezamenlijke visie, die aansluit op
schoolvisie.
Afstemmen doorgaande leerlijnen
Afstemmen gezamenlijke programma’s
Onderbouw meer aansluiten op bovenbouw.

Studiemiddag op :
1-11-2017
Bouwvergaderingen
op :
17-11-2017
18-5-2017
25-6-2018
Bouwvergaderingen
op :
20-9-2017
25-10-2017
17-11-2017
20-12-2017
25-5-2017

Kosten
opleiding
Joske

Gezamenlijke en eenduidige afspraken m.b.t. inzet
Getal en ruimte junior.
Bewaken en inzichtelijk maken van doorlopende
leerlijn.

Strategisch
beleidsplan
Prodas
Eigentijds
leren

Onderwerp

Hoofdoel

Subdoelen

Veilig leren
lezen

Inzet veilig leren
lezen, nieuwe KIM
versie

•
•

Eenduidige en gezamenlijke afspraken m.b.t. inzet
Veilig leren lezen.
Bewaken en inzichtelijk maken van programma’s groep
2-3-4 m.b.t. aanvankelijk en technisch lezen.

Eigentijds
leren

Natuurlijk
bewegen

Vorm geven aan
natuurlijk bewegen
op de Vonder

•

Komen tot gezamenlijke afspraken m.b.t. inzet
natuurlijk bewegen.

Ontluikende
kind
Eigentijds
leren

Pedagogisch
welbevinden

Vorm geven
positieve
groepsvorming en
Taakspel

•

Komen tot gezamenlijke afspraken m.b.t. Taakspel en
positieve groepsvorming.

Planning

Bouwvergaderingen
op :
20-9-2017
17-11-2017
29-1-2018
Bouwvergaderingen
op :
20-12-2017
18-4-2018
6-6-2018
Bouwvergaderingen
op :
20-9-2017
25-10-2017
26-1-2018

Kosten
beraming

