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De school werkt dit jaar aan schoolverbetering. Dit gebeurt in het kader van het regulier
traject dat de school en tevens in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.
Kwaliteitsverbetering is een voortgaand proces. Het betreft de volledige school in al haar
aspecten. In het jaarplan is een weergave van een aantal belangrijke onderdelen van het
traject weergegeven.

•

Vakdidactiek en het aanbod in het vakgebied rekenen.
o Het team volgt een cursus die gericht is op het verwerven van de meest actuele
kennis en inzichten betreffende het rekenonderwijs en rekendidactiek. Het betreft
7 of 8 bijeenkomsten gedurende het schooljaar.

•

Didactische vaardigheid , o.a. door toepassing van het model van Expliciete Directe
instructie en het bieden van meer kindgericht onderwijs. Deze inzichten worden deels
meegenomen in het bovengenoemde rekentraject, deels door interne
deskundigheidsbevordering onder aanvoering van directeur en intern begeleider.

•

Vervolg beleid meer- en hoogbegaafdheid. De school werkt met een
“breinbrekersgroep”. Eén collega gaat zich specialiseren in dit onderdeel en neemt de
uitvoering van dit ‘vakgebied’ over.

•

De zorgsystematiek en het handelingsgericht werken. Voortgaand op de ingezette lijn op
het gebied van de leerlingenzorg.

•

Samenwerking met ouders. De samenwerking met ouders is enerzijds goed verlopen
tijdens de coronapandemie. Bij het herstel richting een reguliere samenleving verdient de
samenwerking met ouders ook in de school een impuls.

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, waarbij specifiek aandacht wordt
geschonken aan het verkleinen van de achterstanden die zijn ontstaan in de periode van de
coronapandemie hebben wij extra inzet op de volgende gebieden:
•

Versterken van de vaardigheid op het gebied van heel gerichte feedback. Scholing op
een studiedag.

•

Leerlingen zelf concreter laten nadenken over het leerproces; proces van weten,
begrijpen en leren; leren leren, bereidheid om vaardigheden in te zetten.

•

Een op één-begeleiding gedurende –zo mogelijk- 5 ochtenden per week van leerlingen
die een extra begeleidingsbehoefte hebben op basis van opgelopen achterstanden
tijdens de corona-periode.

•

Leren van- en met medeleerlingen (oud en jong koppelen aan elkaar)

•

Professionalisering (o.a.) rekenen en expliciete directe instructie.

•

Samenwerkend leren.

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs zal er een extra leerkracht voor (ca.
0,55 wtf) aan het team worden toegevoegd.
De voortgang van het jaarplan zal worden gemonitord op de volgende wijjze:
- Reguliere overleggen binnen het team (teamvergadering, kwaliteitsteam, directie-ib-overleg)
- Overleggen met de medezeggenschapsraad
- Managementrapportages en voortgangsgesprekken met de bestuurder
- Registratie in de voortgangsmonitor en het verbeterbord
- Publicatie in de nieuwsbrieven van de school
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