Focus jaarplan 17-18 De Octopus
Visie
Onze doelen

Meetbaar en merkbaar

Resultaten

Doelgerichtheid, kwaliteit en opbrengsten van het
leerplein verhogen. Doelen zijn zichtbaar.
Leerlingen hebben zicht op de doelen en de te bereiken
opbrengsten.

De visie is concreet m.b.t. onderwijs
anders organiseren.
- Er is een tijdpad
- Er is een script van het kind
- Ouders zijn meegenomen in
het proces
De kwaliteit en de opbrengsten van het
leerplein zijn vergroot.
Eigenaarschap van de leerlingen is
vergroot

Leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid voor
hun eigen leerproces.
- Feedback /feedforward
- reflectiegesprekken met kinderen

Er is een doorgaande lijn m.b.t.
nakijken van het werk van lln.
Kinderen hebben zicht op de te
behalen doelen.

Leerkrachten zijn eigenaar van en verantwoordelijk
voor hun eigen en elkaars ontwikkeling.
Leerkrachten nemen zelf initiatieven om hun
instructiepraktijken te delen.

De nieuwe gesprekkencyclus wordt
geïmplementeerd.
Er is een koppeling tussen de
ontwikkeling van leerkrachten en
schoolontwikkeling.

Er zijn duidelijke afspraken. M.b.t. de doorgaande lijn.
Het klassenmanagement is afgestemd.
Leerkrachten en kinderen werken dagelijks met
meerdere coöperatieve werkvormen of systeemtools
Kinderen werken op een gestructureerde manier
samen.

Er is een kwaliteitskaart coöperatief
leren ontwikkeld.

4. Inzetten
teambouwers en
klasbouwers

Teambouwers en klasbouwers worden wekelijks
ingezet. Borgen KWK pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat is goed!

Didactische vaardigheden

Woordenschat: woordenschatportfolio voor elk kind .
Invoeren woordmuur voor elke groep. Scholing lkrten.

Er is een lijn door de school m.b.t.
woordenschat. Het staat structureel op
het rooster. Resultaten woordenschat
vertonen stijgende lijn.

1. Leerplein
- samenwerken lln en lkrten
- inzetten talenten
- vergroten werkplezier
- leerrijke omgeving

2. Eigenaarschap
Eigen verantwoording bij lln
en lkrten t.a.v. hun eigen
ontwikkeling

Pedagogisch klimaat
3. Coöperatieve w.v. en
leren (borgen)
- betrokkenheid
- activeren

5. Lezen

De visie is helder en concreet gemaakt m.b.t.
Onderwijs anders organiseren.
De visie is concreet gemaakt m.b.t. onderwijs anders
organiseren

Begrijpend lezen; aanbod aanpak 1
Technisch lezen: schoolbreed lezen / aanbod TL in de
bovenbouw/ inzet van de bieb op school

5. Muziekimpuls

6. Taal/ Snappet
Tegemoet komen aan de
individuele onderwijsbehoeften

van kinderen

Het plezier van de leerlingen in het maken van muziek
is vergroot.
Leerlingen hebben de basiskennis m.b.t. de theorie tot
zich genomen.

Een doorlopende leerlijn muziek.
Er is een verbinding tussen de
muzieklessen en de andere vakken.
Einde schooljaar optreden voor
ouders.

Besluit nemen over nieuwe taalmethode.
Onderzoeken of we een pilot gaan draaien met Snappet

Nieuwe taalmethode start in 18-19
.

