Identiteit
- Jenaplanonderwijs, sterker neergezet.
Wereldoriëntatie als hart van het onderwijs, waarbij
de totale ontwikkeling van het kind centraal staat
wordt teambreed gedragen.
- Levensbeschouwing, identiteitsbegeleider.
Jenaplan en katholiek-zijn als 1 visie met elkaar
verbonden en die in onze manier van omgaan met
de kinderen en de school als gemeenschap
zichtbaar. Samen met Agda Wachters is dit een
bewustzijnstraject dat het team als leidraad
doorloopt.

Onderwijs & Kwaliteit

Organisatie/Profilering
- Bredeschool/IKC, Verbetertraject Opvang 2-4 jarigen
Opvang voor 2-4 jarigen in de huidige BSO-ruimte is in
samenwerking met Kinderopvang De Kinderkei
overeengekomen voor begin schooljaar 2017-2018.

JAARVERSLAG 2016-2017

Personeel, Binden & Boeien
-Veiligheidsbeleid, Veiligheidsplan.
Er is een veiligheidsplan ontwikkeld, waarin ook het
calamiteitenplan en het stappenplan van het pestprotocol is
opgenomen.

Bedrijfsvoering/ICT
Er is een extra lokaal gerealiseerd, zodat in het
schooljaar 2017-2018 gestart kan worden met een
derde middenbouwgroep.
Het ICT beleidsplan is gedeeltelijk uitgevoerd: Er is
een nieuw digibord aangeschaft. Nieuwe laptops
komen begin volgend schooljaar.
Het klimtoestel in het speellokaal is een verrijking en
wordt volop gebruikt.

Resultaten
Uitstroom naar vervolgonderwijs
Jaar 2016-2017 2015-2016
Aantal lln.
27
26
VWO
15% 19,2%
HAVO
22% 19,2%
VMBO T
30% 34,6%
VMBO B-K
33% 27,9%
PRAKTIJK
0%
0%

2014-2015
13
15,4%
46,2%
15,4%
23%
0%

2013-2014
28
14,3%
25%
28,6%
32,1%
0%

- Cultuureducatie, de school heeft een cultuurcoördinator
aangesteld die opgeleid is en het beleid op cultuur in ons
onderwijs duidelijk kan neerzetten. Een doorgaande lijn op het
gebied van cultuureducatie is uitgezet in een cultuurbeleidsplan,
waarbij ook de toegekende subsidie voor muziekonderwijs is
opgenomen.
- Leerlijn Rekenen, Rekenonderwijs is geanalyseerd en
geherwaardeerd.
Vanuit een onderzoekstraject met het team is ervoor gekozen om
het rekenonderwijs aan te gaan bieden vanuit doelen en geen
nieuwe methode aan te schaffen. Per leerjaar zijn de doelen
uitgeschreven. Komend schooljaar zal dit verder
geïmplementeerd worden onder leiding van een projectleider.
- Leesbevordering, Invoering leesbeleidsplan
In samenwerking met de bibliotheek is een leesbeleidsplan
ontwikkeld en zijn er veel leesactiviteiten ingezet die zeer
motiverend werken. Uit de monitor die is afgenomen blijkt dat
leesplezier en leesmotivatie prima zijn. Komend jaar wordt dit
verder geborgd.
- Passend Onderwijs, Volgen van de ontwikkeling van de
leerlingen. We hebben een proef gedraaid met het programma
Leerwinst waarin alle gegevens van leerlingen automatisch
gekoppeld worden zodat leerkrachten efficiënter per kind de
ontwikkeling kunnen volgen en omzetten in handelingsgericht
werken. Het leerproces (ontwikkeling gekoppeld aan leerdoelen)
van leerlingen inzichtelijk volgen, ook voor ouders was
uitgangspunt. Helaas was dit geen succes. De digitale
verwerking van gegevens tot een overzichtelijk OPP zal opnieuw
komend schooljaar als verbetertraject opgenomen worden in het
schooljaarplan.

