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Beleidsterrein/Werkdocument

QS

VP

Beoogd doel

01

Opbrengsten (PKO)

x

De opbrengsten van
rekenen verder verhogen.

02

21-eeuwse vaardigheden

x

03

Taaleesonderwijs

x

04

Collegiale consultatie

x

05

Teambuilding

x

06

Professionalisering

x

07

Bevoegde en bekwame
leraren

x

Vanuit het onderwijs 2032
geven we
-Creatief handelen/denken
-Kritisch denken
-Problemen leren oplossen
-Samenwerken
-Vrijheid en
verantwoordelijkheid een
structurele plaats in ons
aanbod.
Bij technisch lezen willen
we de begeleiding van
leerlingen met een IV/Vscore op DMT of een te
laag AVI-niveau
verbeteren en het
leesplezier verhogen.
Het kijken en lesgeven bij
elkaar om zo een ander
leerjaar te ervaren dat ver
bij de eigen groep weg is,
maar ook het leerjaar
naast je omwille van de
afstemming.
Er komen dit jaar drie
nieuwe collega’s in ons
team. Ons team kent
geen storende
verdeeldheid en we voelen
ons er professioneel en
persoonlijk veilig.
1.De inzet van de
specialist rekenen, taal,
jonge kind en
hoogbegaafdheid hebben
een structurele plaats is
ons aanbod.
2.Het onderzoekend leren
is zichtbaar in de
didactische vaardigheden
van de leerkrachten en
het handelen van de
kinderen.
1. Onze leerkrachten
maken het verschil (SBP).
2. Onze leerkrachten zijn
in staat om een IP doelaanpak-opbrengst SMART
te beschrijven.

Status

08

Samenwerking

x

09

Gebouw

x

10

Taakbeleid

x

11

RI&E

x

1
2
3

Rekenen en wiskunde
Klassenmanagement
ICT

x
x
x

4

Leerstofaanbod

x

5

Wetenschap en techniek

x

6

Resultaten (PKO)

x

7

Afstemming-HGW

x

8

x

9

Levensbeschouwelijke
identiteit
Extra ondersteuning

10

Sociale veiligheid

x

11

Privacybeleid

x

Samenwerking tussen
onze scholen bevorderen
(SBP).
1.Bij onderhoud,
vervanging en
aanpassingen wordt
tenminste voldaan aan het
PVE ‘Frisse scholen klasse
B’.
2.Onze school is
gehuisvest in een goed
onderhouden gebouw.
Via het WVP zorgen we
voor een zo evenredig en
verantwoord mogelijke
verdeling van de taken
naast het lesgeven.
Aandachtspunten conform
de RI&E-rapportage 2018.

x

QS= Periodieke quick scan van het betreffende gebied ter evaluatie.
VP=Verbeterpunt n.a.v. een eerdere quick scan.

