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Inleiding

In ons jaarplan geven we aan:
1. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet
2. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
3. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn
We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de
belangrijkste aandachtspunten nader uit.
Streefbeelden
1. Op onze school focussen we de komende jaren op zelfreflectie van het team. Wij geven vorm aan afstemming, reflectie,
verbetering en borging van ons pedagogisch handelen
2. Op onze school leren wij kinderen meer zelfregulerende vaardigheden. Wij leren kinderen om in verschillende situaties
zelfstandig te handelen, verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig keuzes te maken en taken uit te voeren
3. Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag

4. Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen door het realiseren van passend onderwijs voor hoogbegaafden
5. Op onze school geven we rekenen en spelling met een methode, met behulp van ICT
6. Op onze school willen we het niveau van lezen gemiddeld houden op B-niveau
7. Op onze school willen we het niveau van rekenen houden op minimaal gemiddeld B-niveau
8. Op onze school zetten we digitale middelen in om ouders optimaal te informeren over de ontwikkeling van hun kind
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan
Thema
GD1

Streefbeeld

GD2

Pedagogisch
handelen

GD3
Didactisch handelen
GD4

Aandachtspunt
Op onze school willen we het niveau van rekenen houden op minimaal
gemiddeld B-niveau

De leraren leren de kinderen om in verschillende situaties zelfstandig te
handelen, verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig keuzes te kunnen
maken en taken uit te voeren

De leraren creëren en leerklimaat waardoor de leerlingen actief en
betrokken zijn

Didactisch handelen

Omvang
groot

groot

groot

groot
Team en directie zorgen voor een doorgaande lijn in de hele school. De
focus ligt extra bij de doorgaande lijn tussen de groepen 1/2 en 3.

GD5

Zorg en begeleiding

groot
Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep als geheel

GD6

Kwaliteitszorg

GD7

Inspectiebezoeken

KD1

Streefbeeld

KD2

Kwaliteitscultuur

KD3

Kwaliteitscultuur
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De school pleegt systematisch kwaliteitszorg
Het geven van meer verantwoordelijkheid aan de leerlingen voor hun
eigen leerproces

Op onze school leren wij kinderen meer zelfregulerende vaardigheden.
Wij leren kinderen om in verschillende situaties zelfstandig te handelen,
verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig keuzes te maken en taken
uit te voeren

Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen
professionaliteit
Het team krijgt voldoende gelegenheid voor professionalisering

groot
groot

klein

klein

klein
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Te volgen scholing
Omschrijving
Scholing meldcode kindermishandeling en huiselijk
geweld
Scholing methode kleuterplein

Studiereis Essential Schools

Wie
Team De Balein

groepen 1/2 , ib-er en
directie
3 leerkrachten, ib-er en
directie

Wanneer
september
2019
september
2019
oktober 2019

Aanbieder

Kosten

Blosse

Geen

Malmberg

650 euro

De leer
school

10.000
euro

Geplande zelfevaluaties
Omschrijving

Wie

Wanneer

Kosten

Evaluatie nieuwe methode Pennenstreken

Team De Balein

januari 2020

Geen

Evaluatie nieuwe methode KIM versie VLL

Leerkrachten groep 3, ib-er en directie

februari 2020

Geen

Evaluatie spelling methode Taalactief

Team De Balein

Maart 2020

Geen

Evaluaties mijn Schoolplan

Team De Balein

Mei-juni 2020

300 euro

Geplande vragenlijsten
Omschrijving

Wie

Methode Zien leerkrachtvragenlijsten

Team De Balein

Methode Zien Sociale vaardigheden, Leer,- en leefklimaat

Leerlingen groepen 7 en
8
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Wanneer

Kosten

November 2019 Februari
2020

300
euro

November 2019

300
euro
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Overige zaken
Huisvesting

TSO-BSO

Sponsoring

Drie keer per jaar klein gebruikersoverleg met Forte, de Tweemaster en De Balein over
gebruik van de algemene ruimtes.
Oriëntatie en uitvoering inzet andere activiteiten voor de leerlingen tijden de
TSO.
De school wil schooljaar 2019-2020 een sponsorloop organiseren.

MR

De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt komend jaar 6 keer bijeen.
Overig
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Blosse stelt het strategisch beleidsplan over twee jaar opnieuw vast.
Actiepunten zullen worden toegevoegd aan het jaarplan.
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