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Inleiding

Inleiding
In ons onderwijskundig jaarplan 2018-2019 geven wij aan wat onze
voornemens zijn gelet op het schoolplan 2015-2019 (zie schoolplan) en
het strategisch beleid van Schooltij. Daarnaast vermelden we welke
activiteiten we nog meer gepland hebben, los van het bovenstaande. In
ons jaarplan geven we per onderdeel aan welke verbeterpunten we
hebben gekozen en wat we wanneer gaan doen..

[1] Beoordeelde beleidsterreinen in 2017-2018
Beleidsterrein
1

Score
Directie

Score
Team

Gemiddelde score
Net onder landelijk gemiddelde
Bruinvis gr 8: 78,4
Inspectienorm: 79,7

Eindopbrengsten

2
3
[2] Vragenlijsten
Vragenlijst
1

Gem. score

[3,4] Gekozen verbeterpunten 2018-2019 (globaal)
Beleidsterrein –Thema
Gekozen verbeterpunten
1
Actief Burgerschap en sociale cohesie De school bevordert de basiswaarden die nodig zijn voor
participatie in de democratische rechtstaat.
De leerlingen van de Bruinvis zijn verantwoordelijk voor
elkaar, het werk en het materiaal.
2
Opbrengsten
De opbrengsten begrijpend lezen school breed verhogen
3
Opbrengsten
Verhogen eindopbrengsten groep 8
4
VVE
Doorgaande ontwikkelingslijn peuters-kleuters
5
Contacten met ouders
Afstemming opvattingen en verwachtingen over onderwijs
tussen school en ouders
6
Aanbod
Stimuleren van eigenaarschap eigen gepersonaliseerde
ontwikkeling kinderen
7
Schoolklimaat
Een veilige omgeving door inzet van KiVa.
Ons motto: samen maken wij er een fijne school van!

Uitwerking van de verbeterpunten per beleidsterrein – thema – aspect
Beleidsterrein
Verbeterpunt (wat)

Gewenste situatie (doel)

Activiteiten (hoe)

Betrokkenen
Periode (wanneer)
Eigenaar (wie)
Kosten
Evaluatie (wanneer)
Borging (hoe)

Beleidsterrein
Verbeterpunt (wat)
Gewenste situatie (doel)
Activiteiten (hoe)

Actief Burgerschap en sociale cohesie
De school bevordert de basiswaarden die nodig zijn voor participatie in
de democratische rechtstaat.
De leerlingen van de Bruinvis zijn verantwoordelijk voor elkaar, het
werk en het materiaal.
De Bruinvis is een KiVa school, waarbij team, ouders en leerlingen
samen verantwoordelijk zijn voor een fijne school.
Leerlingen stellen sociaal emotionele doelen in hun portfolio
KiVa is zichtbaar in de school. Het team is geschoold door middel van
twee trainingsdagen. De ouders worden bij het proces betrokken door
een maandelijkse ouderbrief en een KiVa informatie avond. Het KiVa
regieteam bestaat uit twee leerkrachten, ondersteunt door Marco Derr
als Kiva trainer, directeur en intern begeleider.
In de eerste vier weken wordt er elke dag gewerkt met grip op de groep
en de Vreedzame School.
Team, ouders, leerlingen
Schooljaar 2018-2019
Thomas, Gemma (regieteam KiVa)
Plannings/evaluatie dag mei 2019
Vastleggen in veiligheidsprotocol. Protocol in klassenmap opnemen

Opbrengsten
De opbrengsten begrijpend lezen school breed verhogen
De gemiddelde cito opbrengsten begrijpend lezen liggen in elke groep
op niveau 3 of hoger
1) Eke week zijn er 3 begrijpend lezen lessen. De 1e les is een
nieuwsbegriples, de 2e close reading met dezelfde tekst en de
laatste afsluitende les is een les in een spelvorm.
2) Elke dag wordt er gestart met het automatiseren van begrijpend
lezen. Er wordt gebruik gemaakt van stukjes tekst waar vragen
bij worden gesteld.
3) In de onderbouw gebruik maken van een nieuwe methode
begrijpend luisteren
4) Vraagstelling van Cito blijven oefenen aan de hand van Junior
Einstein. Dit inzetten in bijvoorbeeld de weektaak.

Betrokkenen
Periode (wanneer)
Eigenaar (wie)
Kosten
Evaluatie (wanneer)
Borging (hoe)

Groepsleerkrachten
Schooljaar 2018-2019
Debby (leescoördinator) en Leonora (Iber)

Beleidsterrein
Verbeterpunt (wat)
Gewenste situatie (doel)
Activiteiten (hoe)
Betrokkenen
Periode (wanneer)
Eigenaar (wie)
Kosten

Opbrengsten
Verhogen eindopbrengsten groep 8
Voldoende score eind toets groep 8
Plan van aanpak maken om bovenstaande te realiseren
Groepsleerkrachten groep 8, Iber en directie
September 2018- april 2019
Directie

Plannings/evaluatie dag mei 2019
Vastleggen in protocol. Protocol in klassenmap opnemen

Evaluatie (wanneer)
Borging (hoe)

Plannings/evaluatie dag mei 2019
Geleidelijke invoering van: hoge opbrengsten door Boeiend onderwijs.

Beleidsterrein
Verbeterpunt (wat)
Gewenste situatie (doel)

Vroeg en voorschoolse educatie
Doorgaande ontwikkelingslijn peuters-kleuters
Er is een optimale doorgaande ontwikkelingslijn tot stand gebracht
tussen de voor en vroegschoolse educatie
De school voert 6x per schooljaar overleg met de peuterspeelzaal.
Werkwijzen, leerinhoud en warme overdracht worden hierin
afgestemd.
Peuterleidsters, kleuterleerkracht en Iber
Schooljaar 2018-2019
Iber

Activiteiten (hoe)

Betrokkenen
Periode (wanneer)
Eigenaar (wie)
Kosten
Evaluatie (wanneer)
Borging (hoe)

Beleidsterrein
Verbeterpunt (wat)
Gewenste situatie (doel)

Activiteiten (hoe)

Betrokkenen
Periode (wanneer)
Eigenaar (wie)
Kosten
Evaluatie (wanneer)
Borging (hoe)

Beleidsterrein
Verbeterpunt (wat)
Gewenste situatie (doel)
Activiteiten (hoe)

Betrokkenen
Periode (wanneer)
Eigenaar (wie)
Kosten
Evaluatie (wanneer)
Borging (hoe)
Beleidsterrein
Verbeterpunt (wat)

Plannings/evaluatie dag mei 2019
IKC-plan opstellen

Contacten met ouders
Afstemming opvattingen en verwachtingen over onderwijs tussen
school en ouders
De school stelt zich op de hoogte van de opvattingen en de
verwachtingen van ouders over het onderwijs en houdt daar rekening
mee.
De leraren stimuleren onderwijsondersteunend gedrag van ouders in de
thuissituatie
Formulier “hand” uit het portfolio op school tijdens startgesprek met
leerkracht, ouders en kind invullen.
Kinderen presenteren onder schooltijd hun portfolio aan hun ouders
Ouders kunnen hun kind ’s ochtends helpen met het klaargelegde werk.
Groepsleerkrachten, ouders
Schooljaar 2018-2019
Groepsleerkrachten
Plannings/evaluatie dag mei 2019
Schoolplan 2019 - 2023

Aanbod
Stimuleren van eigenaarschap eigen ontwikkeling kinderen
Kinderen voelen zich en zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling
Met de invoering van het digitale onderwijssysteem Gynzy kunnen
leerlingen individueel en zelfstandig de stof op een chromebook
verwerken. Ieder op zijn eigen niveau. (Adaptief)
Het team zal een basistraining “werken met Gynzy” gaan volgen.
Leerlingen, team
Schooljaar 2018-2019
IB en directie
Plannings/evaluatie dag mei 2019
Schoolplan 2019 - 2023
Schoolklimaat
Specificatie onderwijsconcept en een veilige schoolomgeving.

Gewenste situatie (doel)

Activiteiten (hoe)

Betrokkenen
Periode (wanneer)
Eigenaar (wie)
Kosten
Evaluatie (wanneer)
Borging (hoe)

Te volgen scholing 2018-2019
Wat?
Gynzy
WMK
BHV
KiVa training / ouderavond

Een onderwijsconcept dat tegemoet komt aan de visie op leren en aan
de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Een veilige omgeving door
de inzet van KiVa is gerealiseerd in 2019.
Oriënteren op het concept van Boeiend onderwijs. Realiseren van een
KiVa school. Versterken van de onderwijsorganisatie door te leren van
verschillende onderwijs organisaties (Slim fit, Unitonderwijs etc).
Team
Schooljaar 2018-2019
Directie
Plannings/evaluatie mei 2019
Schoolplan 2019 - 2023

Wie?
leerkrachten/onderw. Ass.
Directeur/Intern begeleider
Thomas, Linda, Gemma, Debby
Hele team

Wanneer?
September/oktober
2018/2019
Voorjaar 2019
Oktober / november 2018

Beleidsterreinen die we gaan beoordelen/evalueren in 2018-2019
Beleidsterrein
MT
Team
1
Wordt op training WMK bepaald

Anderen

2
3
5

Geplande vragenlijsten [2018- 2019]
Vragenlijst
1

oudervragenlijst

Wanneer
uitvoeren
Maart 2019

Wat?
Opstellen schoolgids
Opstellen onderwijskundig jaarplan 2019-2020
Opstellen jaarverslag
Grote bestelling OLP
Opstellen jaarplanning
Opstellen definitief formatieplan
Bijwerken meerjaren investering (Mip)
Exploitatiebegroting vast stellen
Vaststellen groepen en rooster teamleden
Maken groepsindelingen
Opstellen/bijwerken meerjaren begroting
Opstellen scholingsplan
Bijwerken Zorgplan
Opstellen toetskalender

Eigenaar
Directie

Wie?
Directeur
Directeur
Directeur
Team/directie
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Team
Directeur
Directeur
IB
IB

Uitslagen bespreken
Wie – Wanneer?
Team Mei 2019

Wanneer?
Juni 2019
Juni 2019
Juli 2019
Mei 2019
Mei 2019
Maart/april 2019
Februari 2019
Maart 2019
Juni 2019
Juni 2019
1x per jaar
Mei 2019
Augustus 2019
Juni 2019

Kosten?
675
± 950
± 550
± 1500

