Special 1 kwaliteit
Jaarplan
Ieder jaar werken we met een
jaarplan waarin we onze
doelen
verwoorden
voor het
schooljaar. Aan
deze doelen wordt de
teamgerichte of individuele
scholing gekoppeld. Indien u
geïnteresseerd bent, kunt u dit
jaarplan, na het maken van
een afspraak, altijd inzien.
Enkele doelen voor dit jaar zijn
o.a.:
- Invoeren registratiesysteem
(HOREB)
- Onderzoek muziekonderwijs
- Oriëntatie Bewegend leren
- Kwaliteitskaarten ogo
- Invoering rekenmethode in
groep 3 t/m 6
- Ontwikkeling IKC
- Koersplan 2020 – 2024
- Onderzoek informatieavond
In deze special zoomen we in
op enkele ontwikkelingen.

IKC
Binnenstebuiten
Dit schooljaar zijn opvang De
Volle Maan en De Boemerang
opgegaan in IKC
Binnenstebuiten. Met de
naamswijziging is de
samenwerking verder
geïntensiveerd. Dit geldt voor
alle geledingen van
Binnenstebuiten.

Enquêtes
Naar aanleiding van de
informatieavonden bij opvang
en school, hebben wij een
enquête uitgezet om te
onderzoeken op welke wijze
wij nog beter aan kunnen
sluiten bij de behoefte van
ouders. U wordt t.z.t.
geïnformeerd over de
opbrengsten.

In de groepen 3/4 en 5/6 zijn
we gestart met de vernieuwde
methode voor rekenen;
Pluspunt. Volgend schooljaar
starten ook de groepen 7/8
met deze vernieuwde
methode.

Muziek en
bewegend leren
Dit schooljaar zijn we gestart
met een oriëntatie op het
muziek onderwijs en
bewegend leren. De bedoeling
is om te onderzoeken op welke
wijze we het muziekonderwijs
en het bewegend leren een
impuls kunnen geven.

Koersplan IKC

Kwaliteitskaarten
Vorig jaar zijn we gestart met
een pilot omtrent
kwaliteitskaarten. Met deze
kaarten monitoren en
evalueren we ons onderwijs. In
mei 2019 hebben alle
medewerkers de kwaliteit
gescoord. Hiermee is
schooljaar 2018-2019
geëvalueerd. Op basis van de
uitkomsten zijn weer nieuwe
verbeterpunten vastgesteld.
Deze krijgen een plaats in het
jaarplan 2019-2020.

Pluspunt nieuw

Ouderportaal
Via het ouderportaal kunt u
wijzigingen doorgeven van uw
contactgegevens. Voor ons is
het erg belangrijk dat deze
gegevens actueel zijn om bij
calamiteiten u of de
noodadressen snel te kunnen
bereiken. U kunt zelf geen
wijzigingen doorvoeren. Deze
moeten gemeld worden,
waarna wij de aanpassingen
kunnen verrichten.

Om de vier jaar wordt er door
de scholen een schoolplan
opgesteld. Door de
ontwikkeling van ons IKC
stellen we een IKC koersplan
op. Dit plan geeft richting aan
de volgende schooljaren en
loopt van 2020 – 2024.

Kinderraad
In het najaar zijn we weer
gestart met de kinderraad. Er
is een kinderraad 5-6
(hoofdgebouw) en een
kinderraad 7-8 (dependance).
Samen met de kinderraad
bespreken we aspecten als
spelen, veiligheid en delen we
tips en trucs.

