Schoolplan
Onze missie
"Wereldwijs onderwijs waarbinnen we ons ontwikkelen tot onze beste en mooiste 'ik' om zo
samen de toekomst vorm te kunnen geven."

delta-onderwijs

Onze visie
Op Brede Dorpsschool St. Jan gaan we ervan uit dat kinderen verschillen, maar dat elk kind
van nature nieuwsgierig is en plezier heeft in leren. We willen uitgaan van deze natuurlijke
nieuwsgierigheid en leergierigheid bij het ontwerpen en vormgeven van ons onderwijs en gaan
steeds uit van wat het kind wél kan. Vanuit onze visie geloven we ook dat we kinderen de
meeste kansen bieden om optimaal en breed te kunnen ontwikkelen als we als kinderen,
ouders en professionals optimaal samenwerken en we ons samen verantwoordelijk voelen.
Samen creëren we een krachtige omgeving waarin spelen, leren, ontdekken en ontspanning
samengaan.

Onze visie:
Bevlogen onderwijs voor de wereld van morgen. Wij geloven erin dat alle kinderen het
recht hebben om hun eigen talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen en volwaardig
te participeren in een verbonden en dynamische wereld. We blijven voortbouwen
op een stevige basis met meetbare kennis en kunde, maar we streven ook naar een
merkbare ontwikkeling in zelfbewustzijn, zelfredzaamheid, zorg voor de ander en de
omgeving en samen leren en ontdekken.
Onze waarden
Onze waarden, ‘eigenheid, vertrouwen, ontwikkeling en verbinding’, willen we terugzien in alles wat we doen en wat anderen op onze scholen ervaren, qua uitstraling,
communicatie, houding en gedrag.

Onze waarden
We zorgen goed voor onszelf, voor de ander en voor de wereld om ons heen.
We hebben allemaal onze eigen kwaliteiten, talenten en interesses.
We vertrouwen elkaar, luisteren zonder oordeel en veroordelen niet.
We horen er allemaal bij, ieder doet er toe en we doen het samen.

Kernambitie 2:
Ruimte om te groeien

Kernambitie 1:
Borgen en versterken van kwaliteit
Speerpunt 1
We creëren
voorwaarden voor leren
en ontwikkelen

Speerpunt 2
We meten en
verbeteren
opbrengsten

Speerpunt 3
We ontzorgen de
scholen bij hun
kerntaken

Hoe zie je dit al terug?

Hoe zie je dit al terug?

Hoe zie je dit al terug?

Speerpunt 4
We garanderen een
stevige basis
Hoe zie je dit al terug?

-Actueel ontwikkelniveau is
vertrekpunt, niet leeftijd,
werken vanuit leerlijnen
(fases)
-Doorlopende leerlijn 2,5 tot
13 jaar
-Instructies op maat
-Behoefte van kind is
bepalend voor aanpak en
aanbod
-Ouders als gelijkwaardige
partner

-Voor elk kind een
kindontwikkelplan (KOP)
-Cyclisch evalueren van
opbrengsten:
kind (BNO)-groep-school
-Open en transparant over
aanpak en de opbrengsten
hiervan

-Verbinding met
clusterscholen
-Inzet studenten (onderzoek
+werkvloer)
-Samenwerking met
vrijwilligers/ouders
-PM'ers structureel in
formatie opgenomen

Kinderen gaan graag naar
school. Voelen zich veilig en
gezien.
*vaste ritmes/routines
*gedragsprotocol -Mijn
mooiste ik-

Wat ontwikkelen we?

Wat ontwikkelen we?

Wat ontwikkelen we?

-Werken vanuit
units/co-teaching
-Verrijken leerpleinen
-Bewegend leren als vast
onderdeel van aanbod
-Brede bedoelingen /
cultuureducatie versterken
-Inzet op verdieping
executieve functies (aanbod
en handelen)
-Stevige interne
communicatielijn, we
spreken dezelfde taal

-Implementeren IEP 3t/m 8
-Doorontwikkelen
zelfevaluaties leerkracht
handelen (borging)
-Eigen ontwikkeling
professional: gekoppeld aan
de speerpunten, leren
van/met elkaar
(co-teaching)
-KOP verder ontwikkelen,
WereldWijs, motorisch
(mogelijkheid voor digitaal
KOP)

-Onderwijs & opvang
verzorgen samen
dagarrangement
-Studiemomenten waar
mogelijk met clusterschool
-Werkeenheid mee inhoud
geven
-Onderzoeken ander
communicatie platform
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Onze missie
“Kinderen en professionals begeleiden in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige
en kritische wereldburgers, die ruimdenkend en respectvol in verbinding staan met
anderen en zo bijdragen aan een duurzame samenleving.”

Kernambitie 3:
Leren van en met elkaar

Speerpunt 5
We doen recht aan
ieders eigenheid

Speerpunt 6
We maken leren en
werken betekenisvol

Hoe zie je dit al terug?

Hoe zie je dit al terug?

Kind:
*portfolio
*dagelijks (geleide) reflectie
*voert eigen
ontwikkelgesprek

Kind:
*WereldWijs onderwijs
-werken vanuit actualiteit en
betekenis
-vanuit spel & onderzoek

Professional:
*krijgt veel ruimte en
vertrouwen om te mogen
ontwikkelen

Professional:
*ontwerpen van onderwijs
*(mee)ontwikkelen beleid
vanuit praktijk

Wat ontwikkelen we?

Wat ontwikkelen we?

-We praten vanuit
waarderende feedback op
product/ proces (mindset)
-Implementeren Denken in
doelen
-Versterken inhoudelijke
discussies/onderbouwingen
-Disciplines culturele vakken
aanbieden en koppelen aan
brede bedoelingen (ik-doel)

-Beleid halfjaarlijkse
overstap/aanname
instroom
-Kind weet welk doel het
wil/gaat leren, kan laten
zien of het wordt beheerst
-Invulling blok meer
afwisseling
(instructie-verwerking-same
n-zelf enz)

-Zijn zeer " inclusief"
-Geven geen punten/cijfers
-Sterke leescultuur
-WereldWijs onderwijs

Speerpunt 7

We nemen verantwoordelijkheid voor integrale
gezamenlijke ontwikkeling
Hoe zie je dit al terug?
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Speerpunt 9
We zijn in verbinding
met onze partners

Hoe zie je dit al terug?

Hoe zie je dit al terug?

-SWT als vaste partner voor
medewerkers en ouders
-Co-teaching unit
onderbouw, samen
verantwoordelijk
-Kennis en expertise
uitwisseling en samen
ontwikkelen met
clusterscholen

-Mensen ervaren plezier en
positieve energie in en rond
het gebouw
-Gebouw wordt aangepast
aan onze bedoelingen
-We zetten actief in op
aantrekken (jonge) kinderen
binnen het dorp

-Zijn een opleidingsschool
-Houden Proeverijen (een
kijkje in de praktijk)

Wat ontwikkelen we?

Wat ontwikkelen we?

Wat ontwikkelen we?

Wat ontwikkelen we?

Verdiepen WWonderwijs:
*aanbieden vanuit meer
invalshoeken
*sterke sociaal culturele
praktijk
*meer gast in de klas
*lees-schrijven meer in
samenhang
*meer wereldse materialen
& inrichting

-Brede dorpsschool: één
plek voor onderwijs en
opvang
-Meer verbinding met de
wijk/het dorp. Hoe dragen
we bij?
-Schooloverstijgend
ontwikkelen via vaste
structuur
-Vaste cyclus in eigen
ontwikkeling en
schoolontwikkeling, delen
met elkaar.

-Multifunctionele
speel-leer-leefomgeving
aula
-We dragen breed uit wat
we doen en waarom
(van-binnenuit school),
voorbeeld voor anders leren,
anders organiseren
-We zijn een 'Van binnenuit
school'

-Stichting: We verkrijgen
meer bekendheid met onze
manier van werken 'Van
binnenuit'
-Binnen de werkeenheid
zoeken we naar een
passende plek voor ieder
kind

-Verbeteren professionele
dialoog
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Speerpunt 8
We werken aan
blijvende
aantrekkingskracht
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Kwaliteitscyclus
Schoolplanperiode

Schoolbreed thema, Intern kwaliteitsonderzoek (maart/juni)
2020 - 2021		
2021 - 2022 Schoolbreed thema, Intern kwaliteitsonderzoek (maart/juni) Visitatie Delta-Onderwijs & tevredenheidsonderzoek (maart/april)
2022 - 2023 Schoolbreed thema, Intern kwaliteitsonderzoek (maart/juni)
2023 - 2024 Schoolbreed thema, Intern kwaliteitsonderzoek (maart/juni) Visitatie Delta-Onderwijs & tevredenheidsonderzoek (maart/april)

Het jaar rond
Werken met planning per planperiode, per week en per dag: beredeneerd aanbod op maat + reflectie + dagelijks vervolg. Elke twee weken: nieuwe gedragsverwachting of herhaling.
Overleg/verdieping: wekelijks mini of maxiteam. Elke maand overleg binnen ontwikkelteam. Intern ondersteuner: clusteroverleg (2 x per maand), overleg werkeenheid (1 x per maand), overleg SWT (1x per maand) Vastgelegd in Zo doen wij dat!
Structureel en planmatig formatief toetsen/meten om actueel ontwikkelingsniveau, en verwachting te bepalen (observaties-checks-bewijsmomenten)
Summatief toetsen op maat en ontwikkeling in KindOntwikkelPlan vertaald naar behoeften

Planperiode

START SCHOOLTHEMA
STAND VAN ZAKEN EN VERVOLG
-Per groep/kind ontwikkeling in beeld (BNO)
-Intervisie
-Ondersteuningsteam
-Overleg SWT
PEDAGOGISCHE DRIEHOEK
-portfoliomiddag
-ontwikkelgesprek (KOP)
-WereldWijs cafe
-WereldWijs college

jul/aug
Specifiek

Bijlagen

START SCHOOLTHEMA

START SCHOOLTHEMA

STAND VAN ZAKEN EN VERVOLG
-per groep/kind ontwikkeling in beeld (BNO)
-analyse summatieve toetsing
-Intervisie
-Ondersteuningsteam
-Tussenevaluatie ambities jaarplan
-bijstellen/aanscherpen Zo doen wij dat!

START SCHOOLTHEMA
STAND VAN ZAKEN EN VERVOLG
-Per groep/kind ontwikkeling in beeld (BNO)
-Intervisie
-Ondersteuningsteam
-Overleg SWT

PEDAGOGISCHE DRIEHOEK
-portfoliomiddag
-ontwikkelgesprek (KOP) +verwachting half jaar
+ eventueel doorstromen volgende stamgroep

PEDAGOGISCHE DRIEHOEK
-Portfoliomiddag
-Eventueel gesprek nav portfoliomiddag

-Proeverij

-WereldWijs cafe
-WereldWijs college

okt/nov

STAND VAN ZAKEN
-Per groep/kind in beeld (BNO)
-analyse summatieve toetsing
-Intevisie
-Ondersteuningsteam
-Evaluatie ambities jaarplan + maken nieuw jaarplan
-Bijstellen/aanscherpen Zo doen wij dat!

�

PEDAGOGISCHE DRIEHOEK
-Portfoliomiddag
-Ontwikkelgesprek (KOP)+verwachting half jaar +
doorstroom volgende (stam)groep
-WereldWijs cafe
-Proeverij

feb/mrt

jul/aug
apr/mei

Start twee gouden weken. Activiteiten gericht op
kennismaking door kinderen.
Activiteiten gericht op kennismaking ouders (bv
huisbezoek, WereldWijs Cafe)
Invullen pestmeter

NA vakantie gouden week

Na vakantie gouden week
Vensters: vragenlijst 9 tot 13 jaar
Invullen pestmerter

Na vakantie gouden week

Thuis op de St. Jan ( anti-pestprotocol). Het actuele beleid m.b.t. personeel en veiligheid is te vinden in het inspectiedossier van Delta en op de website. Schoolgids, ondersteuningsplan werkeenheid Oost, schoolspecifiek ondersteuningsplan, intern onderzoek kwaliteit (2x per jaar)

Zo doen wij dat! Rekenen - geschreven taal - gesproken taal - thematisch werken - partnerschap.

2022-2023

2023-2024

