
Beleidsterrein Doel en concrete actie(s)
Inzet van personen en 
middelen

Tijdsbestek Meetbaar resultaat Verantwoordelijken

Onderwijs 1.1  Borgen Rots en Water 
sociaal-emotionele methode

De Rots en Water methode blijft 
op de jaarplanning staan 
omdat veel nieuwe lkr de 
opleiding nog moeten volgen. 
Naast deze methode werken 
we met de Gouden weken. Is 
er nog meer nodig.  

Bespreken tijdens boco- en 
teamvergadering 

Alle leerlingen zijn zich bewust 
van de Rots en water 
begrippen, en de lln. kunnen 
hun grens volgens deze 
methode aangeven. Alle 
leerkrachten zijn geschoold

lkr en directie

1.2 Verdieping in 
ontwikkelingen ICT

ICT Coordinator            
Structureel ICT-les vanaf gr 5

2018-2019 Leerlingen in de bovenbouw 
zijn vaardig met de 
programmaś van de nieuwe 
leeromgeving van MOO. Tessa 
zal het lesprogramma moeten 
aanpassen vanwege nieuwe 
leeromgeving

Ict-coordinator

1.3  Aandachtspunten leerling-
enquête  gebruiken

De bovenbouwleerlingen vullen 
de llnenquête van ZIEN in over 
het welbevinden. De resultaten 
worden meegenomen tijdens 
de IB-besprekingen in oktober 
en de schoolopbrengsten van 
januari met het team. 

Twee keer per jaar worden de 
gegevens geëvalueerd.

Individuele verschillen tussen de 
lkr en lln eruit kunnen halen en 
onderzoeken. En zonodig 
gerichte acties ondernomen. 
Bij een lage score door lkr en 
lln. wordt gerichte actie 
ondernomen.

lkr en ib-er

1.4  Reflecteren en evalueren De groeps-                 
leerkrachten, directeur, Intern 
Begeleider, en input van OOP 
en RT. Alle gegevens die we in 
Parnassys verzamelen worden 
hiervoor ingezet: toetsscores, 
observatielijsten, 
handelingsplannen etc. 

Twee groepsbesprekingen per 
jaar. De eerste bespreking vindt 
plaats in februari op een 
studiedag. Met het hele team 
bekijken en bespreken we de 
opbrengsten volgens een 
bepaalde opbouw. Op de 
vrijdag voor het nieuwe 
schooljaar vindt de tweede 
bespreking plaats in de bouw.

Behoud/verbetering van de 
opbrengsten. Streefniveau  van 
de school wordt behaald 
(scores boven landelijk 
gemiddelde: 64% op I/II/III 
niveau). Streef niveau 
Welbevinden en betrokkenheid 
80% streef niveau invullen

lkr, ib-er en directie


