Jaarplan schooljaar 2017-2018
Samen werken aan de kwaliteit van ons Daltononderwijs
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Plan van aanpak
• Voor de schooljaren 17/18 en 18/19 is het plan van aanpak:
1.

Als team elk jaar focussen op:
A.

één onderwijsinhoudelijk onderwerp: nieuwe WO-methode (17/18), muziekonderwijs (18/19)

B.

één Daltonthema: de basis echt op orde (17/18 en 18/19)

C.

één onderwerp vanuit de onderwijszorg: één sociaal pedagogisch klimaat (17/18 en 18/19)

2.

Continu leren met en kijken bij elkaar via collegiale consultatie: facilitering in begrotingen

3.

Opzetten van een duidelijke overlegstructuur: werken in werkgroepen, werkgroepsessies,
teamvergaderingen, studiedagen met hele team

4.

Scholing / begeleiding gedurende beide schooljaren:
•

Hans Wenke (Dalton)

•

Samen1school (sociaal pedagogisch klimaat)

•

Martine Warmenhoven (collegiale consultatie)

Hoe pakken we dit op?
• Vanaf schooljaar 17-18 gaan we qua schoolontwikkeling werken in werkgroepen. Voor de aankomende twee
schooljaren werken daarbij aan de volgende thema’s:
• Basisvaardigheden Dalton
• Samen1school
• Één lijn in Handelingsgericht werken
• Implementatie methode Wereldoriëntatie en leerlijn muziekonderwijs

• Elke werkgroep komt 8-10 keer per jaar bij elkaar om project aan te sturen. Dat wat in een werkgroep wordt
besloten (na het team te hebben gehoord) is schoolafspraak. In werkgroepsessies (iemand vanuit elke
werkgroep bij elkaar) vindt onderlinge afstemming binnen de hele school plaats. Aangezien directie en IB-er
als leiding in werkgroepen zitten is overzicht over totale schoolontwikkeling geborgd.
• Er wordt in elke werkgroep gewerkt via de PDCA-cyclus: plan maken (haalbare concrete doelen vaststellen),
uit gaan voeren (acties uitzetten en enkele weken werken aan doelen), evalueren (kijken bij elkaar,
nabespreken, feedback), bijsturen (doelen aanpassen en plan maken).

Werkgroep Basisvaardigheden Dalton
•

Onder leiding van Hans Wenke (primair) en Rik V. (secundair)

•
•

Teamleden: Annette, Astrid, Emma, Inge, Tim, Afra

Verwachte opbrengst:
1. Een goed pedagogisch klimaat (Samen1school);
2. Betrokken leerlingen bij het werk en op elkaar;
3. Kinderen vol zelfvertrouwen met ondernemingszin;
4. Leerlingen die hun onderwijs kunnen uitleggen;
5. Één zichtbare doorgaande lijn;
6. Een team dat zich bewust is van de te behalen doelen;
7. Een geborgde Daltonontwikkeling;
8. Leerlingen die echt plannen;
9. Duidelijkheid bij iedereen over de reden voor samenwerken en dat concreet uitgewerkt;
10. Er wordt gewerkt met handelingswijzers;
11. Reflecteren/feedback geven maakt deel uit van de schoolcultuur.

• Doelen: komen voort uit eerste observaties in de groepen door Hans Wenke en o.b.v. visitatierapporten (zie
bijlagen)

Werkgroep Samen1school
• Onder leiding van Joop van Baalen & Yvonne Vlaanderen (primair)
en Rik V. (secundair)
• Teamleden: Corine, Ria, Myrna, Geer, Olga
• Verwachte opbrengst: een door het hele team gedragen en door
alle kinderen, ouders en teamleden ervaren positief sociaal veilige
school
• Doelen: zie Quickscan in bijlagen

Werkgroep Handelingsgericht werken (HGW)
•

Onder leiding van Olga (primair) en Fedor (secundair)

•

Teamleden: Corine, Rik B., Linda, Myrna, Rik V.

•

Verwachte opbrengst: één doorgaande lijn voor HGW vastgelegd in een
HGW-procedure voor groeps- een leerlingbesprekingen en een datamuur

•

Doelen:
1. Eind 2017 is HGW-procedure bij alle teamleden bekend;
2. Iedereen werkt vanaf januari 2018 volgens de vastgestelde HGWprocedure;
3. Voor de zomervakantie 2018 is bekend hoe datamuur werkt;
4. Na de zomervakantie 2018 werkt team met datamuur.

Werkgroep Implementatie WO-methode en
leerlijn muziekonderwijs
• Onder leiding van Rik V. (primair) en Fedor (secundair)
•

Teamleden: Annette, Astrid, Linda (v.w.b. leerlijn muziekonderwijs)

•

Verwachte opbrengst: een nieuwe methode voor wereldoriëntatie en een
leerlijn muziekonderwijs

•

Doelen:
• Voor de zomervakantie van 2018 is een nieuwe methode voor
wereldoriëntatie goed geïmplementeerd en in gebruik;
• Voor de zomervakantie van 2019 is een leerlijn muziekonderwijs goed
geïmplementeerd en in gebruik.

Overzicht bezetting werkgroepen
Werkgroep

Onder leiding van

Teamleden

Dag waarop iedereen kan

Basisvaardigheden
Dalton

Hans Wenke
Rik V.

Annette, Astrid, Emma
Inge, Tim, Afra

• Maandag

Samen1school

Joost van Baalen & Yvonne
Vlaanderen
Rik V.

Corine*, Ria, Myrna,
Geer, Olga

• M.u.v. Ria
• Woensdag / donderdag
* = eerste half jaar

Handelingsgericht
werken

Olga
Fedor

Corine**, Rik B., Linda,
Myrna, Rik V.

• Donderdag
** = tweede halfjaar

Implementatie methode
wereldoriëntatie en
leerlijn muziekonderwijs

Rik V.
Fedor

Annette, Astrid,
Linda v.w.b. leerlijn
muziekonderwijs

• Donderdag

Studiemomenten met hele team aanwezig
schooljaar 2017-2018:
Datum & onderwerp

Wat merken ouders/kinderen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

23 augustus 2017: studiedag start schooljaar
20 september 2017: middagvergadering Samen1school
3 oktober 2017: avondbijeenkomst Daltonontwikkeling
11 oktober 2017: middagvergadering Daltonontwikkeling
24 oktober 2017: middagvergadering Samen1school
24 november 2017: middagvergadering Daltonontwikkeling
4 december 2017: middagvergadering Samen1school
7 februari 2018: middagvergadering Daltonontwikkeling
19 februari 2018: studiedag Handelingsgericht Werken
3 april 2018: hele dag DeBasisFluvius
25 april 2018: middagvergadering Daltonontwikkeling
18 juni 2018: studiedag Handelingsgericht Werken
Studiedag = ochtend samen, middag eigen groep/bouw

24 november: alle kinderen ‘s middags vrij
19 februari: alle kinderen hele dag vrij
3 april: alle kinderen hele dag vrij
18 juni: alle kinderen hele dag vrij

