Nr
KOPIE VORIG TABBLAD
Beschrijf het doel van de school dat in
deze koersplanperiode wordt
gerealiseerd. Het is mogelijk om
subdoelstellingen per jaar te hebben.
Men kan er ook voor kiezen op een
later moment in de koersplan periode
een doel op te pakken.
Hoofddoelstellingen
1 De school beschikt over een
transparante communicatie en heeft
een proactieve houding. Ouders zijn
geïnformeerd hoe onderwijsprocessen
binnen de school lopen, zijn steeds op
de hoogte hoe hun kind ervoor staat,
hoe er wordt omgegaan met gedrag en
ervaren de drempel om vragen te
stellen als nihil.

2 De (eind) resultaten van de leerlingen,
gevolgd aan de hand van het
leerlingvolgsysteem, liggen op het
landelijke gemiddelde.

2018
KOPIE VORIG TABBLAD
Beschrijf globaal de activiteiten van de
(sub)doelstelling. Jaarlijks wordt in het
jaarplan (zie volgende tabblad) deze
activiteiten concreter uitgewerkt.

Activiteiten
Met welke activiteiten gaat de school het beoogde
(sub)doel het komend jaar realiseren? Hoe vindt
borging en evaluatie plaats?

Benodigde middelen
Impact
Wat of wie heb ik nodig om dit onderwerp te Welke impact heeft het realiseren van dit
kunnen realiseren?
onderwerp voor de school? Wat zien we als
het af is?

Marap 1 - 2018
Omschrijf de stand van zaken ten
tijde van de marap

In 2018 wordt een plan van aanpak opgesteld
waarin deze doelstelling in een aantal
onderdelen wordt opgedeeld en geprioriteerd.
Van de onderdelen van 2018 wordt aangegeven
wie wat gaat doen, wat het beoogde effect is,
hoe we gaan monitoren en hoe we vaststellen
dat het doel is behaald.

Sept - dec '18 : Opstellen communicatieplan door KK
onderwijs en directie. Bespreken met MR.
Nov '18 - feb '19 Checken procesbeschrijvingen van
onderwijsprocessen op juistheid en actualiteit door KK
onderwijs en klankbordgroep-team van de school.

Aanpassen communicatie middelen - kennis
van de school-App
ICT kennis, i.v.m. communicatie middelen,
zoals app, website, scholen op de kaart,
mailen via ParnasSys.

Tevredenheid van ouders over communicatie
is sterk toegenomen. Ouders voelen en zijn
betrokken bij de school. Er zijn weinig
klachten en anders zijn die bekend bij
directie.

Communicatieplan is in
ontwikkeling.
Reeds ondernomen acties:
Een wekelijkse koffieochtend met
ouders, in nieuwsbrief plaatsten
KK's maandelijks onderwijskundige
onderwerpen, afspraak gemaakt dat
communicatie over kinderen naar
ouders altijd mondeling gebeurt.

Leerkrachten analyseren hun (methode en nietmethode) toetsen en reageren daarop met op
maat gerichte acties.
Leerkrachten krijgen scholing in EDI, Leeruniek
en Taakspel.
"Leren van data" analyseert twee keer per jaar
de resultaten en formuleert acties.
Het aantal OOP's zal dit jaar serk dalen.

Leerkrachten analyseren hun (methode en nietmethode) toetsen en reageren daarop met op maat
gerichte acties.
Leerkrachten krijgen scholing in:
tot juli 2018 EDI, door IB.
juni 2018 Leeruniek, door bedrijfskundige ondersteund
door ICT coördinator en IB.
sept - dec 2018 Taakspel, door Flexinos en ondersteunt
door IB.

* Software pakket Leeruniek is besteld en
betaald vanuit ondersteuningsmiddelen.
* Goede afspraken in planning bij leerling- en
groepsbesprekingen.
* Controle op afspraken door IB en directie.
* Bewust zijn van en goed gebruik van de
PDCA-cyclus.
* Inzet van WTF bij kwaliteitswijzer audit en
besprekingen van collega's met IB.

De leerlingen scoren hoger op hun toetsen.
De leerlingen liggen op niveau dichter bij
elkaar. Meer maatwerk. De druk op de
prestatie van groep 8 wordt minder. De
basiskennis van iedere groep komt hoger te
liggen, waar de volgende groep weer profijt
van heeft. Leerachterstanden worden
behapbaar.

Zie activiteiten rond juni 2018.

Collega's komen eenvoudiger tot een
formulering van de groepsplannen, hebben
het gevoel dat zij de dagelijkse handelingen
ondersteunen. Het groepsplan is een
praktisch en onderwijs ondersteunend
document.
Collega's ervaren werkdrukverlaging.
Collega's komen tot inhoudelijk betere
lesvoorbereidingen.

Zie activiteiten juni 2018

Acties in jan & juli 2018: "Leren van data" . Men
analyseert twee keer per jaar de resultaten en
formuleert acties. Tevens worden de resultaten van de
kwaliteitswijzer meegenomen.

Wie:
IB-ers / ICT-coördinator / deskundige
Leeruniek / deskundige Flexinos / KK
onderwijs en de KK's taal - lezen - rekenen.

Bij de methodetoetsen gebeurt na ieder blok een
analyse. Daar waar collega's dit moeilijk vinden is er
collegiale consultatie en/of ondersteuning van de IB-er.

3 De school heeft een efficiënt werkend
leerlingvolgsysteem. De collega's
kunnen op een handige, snelle en
praktische manier hun groepsplannen
en OPP's opmaken. De werkdruk bij
collega's wordt hiermee verlaagd en zo
kunnen ze meer aandacht aan het
lesgeven geven.

Groepsplan efficiënter inrichten. Groepsplan
iedere zes weken kort bijstellen. Leerkrachten
werken voor zaakvakken met de methode Blink.
Vergaderingen zijn efficiënt en gericht op
onderwijs. De financiën beschikbaar gesteld
door het ministerie worden besteedt aan WTF
om administratieve verlichting te geven.
Een plan van aanpak wordt opgesteld en verder
gespecificeerd.
LVS voor groep 1-2 verbeteren, versimpelen en
implementeren.

juni 2018:
Software programma Leeruniek
Invoering van software programma Leeruniek.
Ondersteuning door IB & ICT coördinator
Formuleren van voorlopig plan van aanpak.
Sept - nov 2018:
Volgen van gebruik van het programma en
ondersteuning bieden door IB en ICT-coördinator.
Nov -dec 2018 afronden van evaluatie om
implementering in jan-Febr 2019 goed voort te kunnen
zetten aan de hand van een definitief plan van aanpak.

Wat wordt al gedaan:
Gebruik maken van een datamuur vooraf aan nieuw blok toetsen op
aanwezig kennis en aanpassing van
methodelessen hierop - gebruik
energizers - bewust zijn van
effectieve leertijd - flitsbezoeken
en korte evaluatie door directie iedere groep heeft minstens drie
dagdelen ondersteuning - gebruik
maken van good practices leesresultaat verhogen door
leeskilometers te maken i.p.v. bezig
zijn met verwerkingsopdrachten.

Marap 2 - 2018
Omschrijf de stand van zaken ten
tijde van de marap

Nr
4 Voor alle kinderen is er een
dagarrangement.

2018
In contact met divers instanties zoals Kober,
grote broer en zus, Breda actief, Pabo en CIOS
Breda komen tot een naschools aanbod in sport,
expressie, dans, kunst en cultuur voor
leerlingen van groep 5 t/m 8. Huiswerkklas
regelen via Regionaal samenwerkingsverband
Breda-Noord-Oost voor groep 7 en 8. In eerste
instantie zullen dat vaak pilots zijn, met de
bedoeling ze om te zetten in vaste structuur.

Activiteiten
Naast de eenmalig activiteiten van Breda Actief (sport
op dinsdag na schooltijd) en Grote broer & zus (op
vrijdag) willen het aantal activiteiten uitbreiden. In
overleg met partners wordt gekeken hoe we dat kunnen
organiseren.
Mei 2018: Contact met Vitalis en Pabo Breda
Juli 2018: Afspraken weergegeven in een plan van
aanpak. Vacature invullen coördinator dagarrangement
vanuit het team.
Ouders informeren over de activiteiten via de
nieuwsbrief.
Sept 2018: De eerste Pilotuitvoeringen
Nov. 2018: Evalueren met de partners en team.

5 De Wisselaar is een IKC.

De kwaliteitskaarten zijn bij alle collega's
bekend en worden gebruikt als ondersteuning
van de dagelijkse praktijk.
Vormgeving nieuwbouw in overleg.
De ambitieniveaus van het toekomstig IKC zijn
bij iedereen bekend en de geformuleerde
doelen zijn per jaar uitgewerkt in het
koersplan.
Juli 2018: Er is sprake van structurele
overdracht tussen de partners.
Sept 2018: Er wordt gestart met een
gezamenlijk totaalaanbod van activiteiten
onderdeel van een sluitend dagarrangement.
Binnen- en buitenschoolsleren is met elkaar
verbonden.

6 Er is nieuwbouw gerealiseerd vanuit de
geformuleerde visie in november 2018.
De nadruk ligt op flexibiliteit en
samenwerking. Ondertussen is er
sprake van een gerealiseerd
KindCentrum als centrum in de wijk.

Sept 2018: het maken van tekeningen, het
daaruit volgende bestek en de aanbesteding is
afgerond.
Nov 2018: Bij het maken van een begroting
wordt rekening gehouden met de investeringen
die gemaakt moeten worden voor de inrichting
van een nieuwe school.
De klankborgroep stuurt voortdurend op de
tekeningen/bestek vanuit de geformuleerde
visie over de nieuwbouw.
Eind 2018 gaat de aanvang de werkelijke bouw
beginnen.

Verdere actie's
7 Leerlingen in de onderbouw krijgen
afgestemd onderwijs aan de hand van
een praktisch werkbaar
leerlingvolgsysteem. Afstemming van
de methode Kleuterplein en KIJK op
handelwijze in de klas.

2018
Samen met Edux stemt het onderbouwteam de
methode Kleuterplein en KIJK af op een
praktisch werkbaar leerlingvolgsysteem. Sept
2018: het OB-team werkt met kleuterplein en
volgt de leerlingen met KIJK. KIJK is de
standaard voor het leerlingvolgsteem. Vanaf
september volgen regelmatige evaluaties en
eventuele bijstellingen.

Benodigde middelen
Partners:
Pabo Breda - Sprotopleiding Breda (CIOS) =
Vitalis - Kober - Grote broer & zus -Breda
Actief
Overwegend toezicht van collega's als
studenten nog niet bevoegd zijn.
Gratis beschikbaar stellen van schoolruimten.

Impact
De naschoolse opvang kan vrijwel kosteloos
geregeld worden.
Leerlinge blijven van de straat. Leerlingen
ontdekken hun talenten op creatief of andere
vlakken.

Marap 1 - 2018
Marap 2 - 2018
Zie activiteiten voor dit schooljaar.
Erg positief over inzet van
studenten in Breda: hier liggen
kansen.

Iedere vier weken is er overleg van de Werkgroep
Naast vergadertijd niet iets specifiek.
KindCentrum. Daaraan nemen deel Unitmanager Kober,
Pedagogisch medewerker Kober, twee teamleden
school, Janneke van de Berg als INOS potential en de
directie.
Terugkerende onderwerpen op de agenda zijn: de
kwaliteitskaarten - de ambitieniveaus - de nieuwbouw de overdracht.
Teamactiviteiten (personeelsvereniging) worden voor
Kober collega's en schoolcollega's samen georganiseerd.
sept-dec: er is minstens één gezamenlijke vergadering
met beide teams

de kwaliteitskaarten zijn een begrip binnen
de teams. De ambitieniveaus zijn volgens
tijdsplan uitgevoerd. De nieuwbouw vormt
zich tot een werkbare plaats van het
KindCentrum. De teams zijn steeds meer één.

De contacten met Kober verlopen
goed. Het proces moet duidelijker
in een stappenplan weergegeven
worden.

Partners: Breedsaam, Projectleider Peter van Drunen, Tijd voor overleg.
Bouwtechnisch deskundige van Hevo Henri van den
Financiën voor bezoeken van scholen als
Berg, Eric Gladdines, Klankbordgroep van de school
voorbeelden. Gechat op € 350,-.
(Saar - Patty - Chantal) , Koen Ballemans als potential,
Kees Ilmer namens Inos en Ray Lucier als voorzitter CvB.
Diverse overleggen:
1. Klanbordgroep - architect - projectleider en
bouwkundige
2. Overleg directie van de school over technische
uitvoering
3. Regelmatig informeren van team
4. Informatieavond voor de buurt
5. Informeren van ouders, MR en leerlingraad
Contacten leggen met bedrijven die de inrichting van
de scholen verzorgen. Vanuit die bezoeken komen tot
het maken van een kostenplaatje investeringen
inrichtingen.
Over financiën en gang van zaken regelmatig overleg
met Ray Lucier.

Het proces blijft zijn vaart houden en de
nieuwbouw is gerealiseerd in december 2019.
Breedsaam financiert de school zo dat haar
visie ook in praktijk gebracht wordt.

Het proces verloopt niet zo snel
zoals gewild en eerder gepland.
Financiële overwegingen en
voorbereidingen houden het proces
op. Breedsaam is minder flexibel
dan verwacht zou worden. Stappen
van Breedsaam zijn niet altijd
transparant voor de gebruiker van
het gebouw. Samen met Ray Lucier
is regelmatig contact over de
voortgang en de te nemen stappen.

Mrt - juni 2018: In vijf bijeenkomsten van twee uur
weet Edux samen met de leerkrachten van de
onderbouwgroepen kleuterplein 2 praktisch in te
voeren. Tevens is duidelijk hoe leerling gevolgd worden.
Juli 2018: Alle afspraken tijdens dit proces zijn
weergegeven in een protocol.
Okt-nov 2018: Evalueren van afspraken

Kleuterplein 2 wordt gebruikt zoals bedoelt
en zijn een praktisch handvat voor de
werkwijze van alle dag.
Het leerlingvolgsysteem is zo aangepast dat
collega's enthousiast zijn in het praktische
gebruik ervan. Leerlingen worden gevolgd en
aan de hand daarvan wordt maatwerk
verricht.

Kleuterplein 2 samen met Kijk zijn
samen een handzame ondersteuning
bij het werken met 4 tot 6 jarigen.
Het team van de onderbouw is
enthousiast.

Financiën vanuit de Onyxscholen zijn gebruikt
voor de implementering van de methode
Kleuterplein 2 (aanschaf en begeleiding door
Edux-medewerker).

Nr
8 Beantwoorden van de vraag: is een vijf
gelijke dagen model of het huidige
rooster het meest geschikt voor de
school, leerlingen, ouders en collega's?

2018
Sept 2018: er komt een klankbordgroep van
ouders en collega's.
Sept-dec 2018: zij komen tot een inventarisatie
van voor- en nadelen van beide roosters. Zij
houden ouders en collega's voortdurend op de
hoogte van het proces. Zij geven de pilot in
januari/februari 2019 vorm. Zij maken de
financiële consequenties aan belanghebbenden
duidelijk.

Activiteiten
Sept 2018: oprichting klankbordgroep met drie ouders
en drie collega's
Okt 2019: ouderavond en teamvergadering om te
inventariseren waar de drempels liggen om het vijf
gelijke dagen model uit te voeren
Nov 2018: klankbordgroep bedenkt een model wat de
school het beste past, hoe de pilot praktisch uitgevoerd
gaat worden, maakt een analyse van de financiële
consequenties voor school en ouders, bedenkt een
objectieve stemmingsprocedure voor eind februari
2019.
Dec 2018 : het model wordt besproken met ouders en
team en verder verbeterd om het in januari 2019 als
pilot uit te proberen.

Benodigde middelen
Vergadertijd
Bezoek op een school waar het vijf gelijke
dagen model wordt uitgevoerd.

Impact
De pilot van het vijf gelijke model kan in
januari uitgevoerd worden.
De voorbereidingen voor de stemming zijn zo
goed als afgerond.
Ouders, collega's en leerlingen zijn goed op
de hoogte van de plannen en de impact
ervan.

Marap 1 - 2018
Marap 2 - 2018
Hier moeten nog veel stappen gezet
worden. Uiteindelijk is het goed te
weten of het vijf gelijke dagen
model gedragen wordt door ouders
en team. Het is goed als er voor de
komende vijf jaren een besluit
genomen is.

9 Het vak techniek nader bezien en
indien noodzakelijk aanpassen aan de
huidige norm.

Geen veranderingen in de aanpak van het vak
Techniek. Actie in 2020 na borging methode
Blink.

De KK zaakvakken volgt de kwaliteit van het vak. Daar
waar nodig sturen zij daarop.

n.v.t.

Niet erg groot

Rekening houden met de wettelijke
verplichtingen voor het vak
techniek in 2020.

10 Werkwijze rondom beoordeling en
In juni 2018 heeft iedere collega een POPpersoonlijke ontwikkeling zijn uitgezet gesprek gehad.

juni 2018: Alle collega's hebben een POP gesprek gehad n.v.t.
en drie doelen geformuleerd in hun persoonlijke en
professionele ontwikkeling.
Nov. 2018: collega's worden aan hun afspraken in het
POP herinnerd zodat zij bij een volgend POP-gesprek in
2019 hun POP kunnen evalueren.

Collega's werken aan hun persoonlijke en
professionele ontwikkelingen.

11 Iedere groep werkt dagelijks met
groepsoverstijgend werkvormen en
gebruikt daarbij coöperatieve
werkvormen en andere 21st century
skills.

Sept 2018: Zoeken naar samenwerking en
groepsoverstijgend werken. Experimenten gaan
over in vaste afspraken en handelingen.
Aangestuurd door de kwaliteitskringen
zaakvakken en onderwijs.
Nov 2018: Er is een structureel plan van aanpak
gericht op coöperatieve werkvormen.
Doestellingen worden daarin opgedeeld,
toebedeeld en geprioriteerd.
Benodigde competenties voor de collega's
worden in beeld gebracht evenals middelen,
(huisvesting - financiën, ICT e.d.) en een
professionaliseringsplan.

Sept 2018: In een teamvergadering worden de
activiteiten rondom samenwerking genotuleerd en als
document bewaard om later in het schooljaar te
evalueren
Okt 2018: De KK onderwijs checkt de huidige stappen
een komt tot formulering van een plan van aanpak
waarin zij de coöperatieve werkvormen verwerken.
Nov 2018: Collega's zijn op de hoogte van de laatste
visie op 21st century skills en weten wat hiervan in de
toekomst van hun verwacht gaat worden.

Als de KK onderwijs het nodig vindt kan een
externe deskundige gevraagd worden om
uitleg te geven.

Iedere groep doet minstens één
groepsoverstijgend activiteit.
Collega's zijn op de hoogte van de laatste kijk
op 21st century skills.
Er ligt een plan van aanpak over
groepsoverstijgend werkvormen voor 20182019-2020.

12 Er zijn afspraken geformuleerd
(duidelijk en begrijpelijk beleid) voor
kinderen die langer dan anderhalf jaar
in de onderbouw verblijven.

Juni 2018: De huidige inzichten vanuit de
Het formuleren van de gemaakte afspraken in april
begeleiding van Edux worden geformuleerd een 2018 tot een protocol.
schriftelijk document. Dit besluit is inzichtelijk Taak: KK onderwijs
voor ouders en zal als zodanig in een verkorte
versie verschijnen in de nieuwsbrief.

NVT

Er is een protocol voor kinderen die langer
dan anderhalf jaar in de onderbouw zitten.
Dat protocol is bekend bij ouders en collega's.

13 Het aantal OPP's per groep is sterk
gedaald.

Vanuit de didactische werkwijze in de groepen
zal het aantal OPP's verminderen. Zie ook
werken met groepsplannen.
Juli 2018 Bovenstaande stelling nader
analyseren op het aantal OPP's. Vaststellen en
indien nodig analyseren formuleren van nieuwe
acties om aantal te reduceren.

Sept 2018: De leerkracht gaat samen met de IB-er de
OPP's voor die groep analyseren en beoordelen op
praktische haalbaarheid. Samen maken zij plannen om
het aantal OPP's te laten voldoen aan het maximale
geformuleerde aantal.

Overlegmomenen - leerling - en
groepsbegeleiding
Leeruniek (software)

Als het aantal OPP's al boven de 15% ligt is
dat gereduceerd tot 50%.

14 ICT deskundigheid: Iedere collega is ICT
vaardig met de software en media van
de school. Leerlingen kunnen goed
overweg met de aangeboden software.
Het aanleren van leerlingvaardigheden
is opgedeeld per groep en heeft een
logische doorlopende leerlijn.

Even pas op de plaats,
Nov 2018: Ondertussen kunnen de
aandachtspunten geanalyseerd worden en
wordt voorzichtig een aanzet gemaakt worden
op een plan van aanpak.

Sept - dec 2018: De ICT coördinator analyseert en
inventariseert benodigde acties en formuleert dat tot
een plan van aanpak over de komende koersplanjaren

15 Gesprekstechnieken

Geen actie in 2018

Deskunidge inhuren voor juni 2019

Er si een aanzet voor een plan van aanpak
t.a.v. ICT ondersteuning bij leerlingen en
collega's

Eerste stappen zijn in juni bij de
overdracht, daarna in sept 2018.

Nr
2018
16 Creatieve vaardigheden toevoegen aan Sept 2018:
leerpakket
Op één middag in de week wordt gewerkt in
een circuit, waarbij het vooral gaat om
aanleren van creatieve vaardigheden in
combinatie met woordenschat.

Activiteiten
Benodigde middelen
sept 2018: De creatieve middag met groepoverstijgende Ondersteuning van de vakleerkracht
waarde is een eerste aanzet tot verbetering in het
handenarbeid.
aanbod van creatieve vaardigheden.

17 Denkstrategiën verbeteren met als
bijkomend doel begrijpend en
studerend lezen op hoger niveau te
brengen.

Collega's die hierin geïnteresseerd zijn en hun basis op
orde hebben, mogen voorzichtig stappen hierin
ondernemen.

Nog geen actie.
Eerste actie gepland in januari 2020.

Impact
Creatieve vaardigheden vinden in iedere
groep plaats.

Marap 1 - 2018
Eerste aanzet, verder geen
specifieke stappen. Voelt wel als
verbetering t.o.v. andere jaren.

Woordenschat en begrijpend lezen
scoren op veel scholen laag. Het
zou bijzonder zijn als we daar op
korte termijn snelle oplossingen
voor zouden vinden.

18 Woordenschat en begrijpend lezen op Oriënteren op onderwerp. Netwerken en
een hoger niveau brengen aan de hand informatie verzamelen. Nog geen teamactie.
van best pratices in Nederland.

IB-ers en de KK-taal informeren hoe andere scholen
bezig zijn met de verbetering van woordenschat en
begrijpend lezen. Zij zoeken naar best practices. In
overleg kan men komen tot een pilot.

Dit jaar nog geen grote verwachting in de
verbetering van het woordenschat
onderwijs en begrijpend lezen.

19 Kijken welke kansen de diversiteit in
Dec 2018: De KK onderwijs heeft een grove
onze populatie de school biedt en deze analyse gemaakt in samenspraak met collega's
dan implementeren in ons onderwijs.
en ouders.

Okt 2018: Dit onderwerp op een teamvergadering. MR
en ouderraad inbrengen. Inventariseren van de inbreng
om in 2019 verdere stappen te maken.
Als er eenvoudige acties zijn te ondernemen om toe te
passen gaan we dat wel doen.

Grove analyse is klaar.

20 Deelname aan het Brabnts
Verkeersveiligheids Label.

Aanmelden en label Brons halen

Werkgroep vult op de site de gevens in en vrzamelt
bewijzen van acties.

Snel werken omdat label in okotber gekeurd
wordt.

Dit jaar is het dit jaar door externe
omstandigheden hoger dan 4%.

Contact met verzuimcoördinator.
Nauw contact onderhouden met zieke collega's.
De belastbaarheid van collega's nauwlettend inde gaten
houden. Niet te lang wachten om een overleg te
plannen met de Arboarts.

Het ziekteverzuim blijft laag.

Het huidige ziekteverzuim is te
hoog. Er zijn diverse operaties
geweest. Eén collega moet het even
wat rustiger aan doen, maar zal 1
augustus volledig hersteld zijn.

2 Elke school heeft einde van het
kalender jaar een nul begroting
inclusief mogelijke taakstelling

Op dit moment ziet het er naar uit dat het
streven gehaald gaat worden. Zie cijfers maart
2018.
Nieuwe begroting baseren op afgelopen jaar en
de te verwachten investeringen voor inrichting
nieuwbouw.

Maandelijkse controle van de cijfers die aangeleverd
door het bestuurskantoor.
Twee maandelijks overleg op bestuurskantoor (Sander)
over de maandelijkse cijfers.

Een gerealiseerde nul begroting op 31-122018.

Op dit moment zijn de cijfers
positief.

3 Elke school behaalt het vooraf
afgesproken marktaandeel

De school houdt het aantal leerlingen rond de
195. ( Zie cijfers oktober 2018)

Maandelijks worden de leerlingaantallen gecontroleerd.
Er wordt nauw contact onderhouden met ouders die
ontevreden zijn en de school stuurt daarop.
De PR en het contact met ouders van de school wordt
gedurende het hele jaar op punten verbeterd aan de
hand van de inbreng tijdens koffieochtend of het
agendapunt "pleinpraat "bij de MR.
De website, de app, scholen op de kaart en klasbord
worden regelmatig geupdate en zijn actueel.
De school doet mee aan stad- en wijkactiviteiten zoals
Singelloop en avondvierdaagse.

De school is niet gezakt in aantal leerlingen
en heeft een lichte groei.

De huidige cijfers geven aan dat de
school op 1 okt 2018 ongeveer 195
leerlingen zal hebben.

4 Elke school heeft een gecertificeerde
directeur-auditor en twee getrainde
leerkracht-auditoren

Acties hierin zijn afgesloten voor juli 2018 en is De directeur neemt deel aan de training in juni.
doel behaald.
Op de Wisselaar zijn al drie getrainde leerkrachten

basis op orde
1 Elke school heeft een ziekteverzuim <
4%

Het up tot date zijn van de maandelijkse
cijfers.

Doel behaald

Marap 2 - 2018

Nr
5 Elke school heeft aan het einde van
deze koersperiode het predicaat 'goed'
voor het pedagogisch klimaat

2018
Verdere borging ingezet traject met Maja
Papic. Schriftelijk protocol maken en
handleiding voor nieuwe leerkrachten en
invallers. Begin schooljaar Maja uitnodigen om
de zo belangrijke eerste weken goed te starten.
Juni 2018: In overleg met begeleider van Edux
kijken of methode Kanjer nog steeds het meest
geschikt is voor de school. De daaruit volgende
conclusies formuleren tot een stappenplan
rekening houdend met leerkrachtvaardigheden,
financiën en jaarplanning.
oktober 2018: Met OE een studiedag over
machogedrag met Hans Kaldenbach. Daarna
evalueren en komen tot een protocol c.q.
eensluidende handelswijze binnen de school.

Activiteiten
juni 2018;
Overleg met medewerker Edux en KK SEO over de
voortzetting met de methode Kanjer of om naar een
andere "methode" te stappen
sept 2018: De eerste studiedag van het schooljaar gaat
naar alle waarschijnlijkheid over gedrag.
De KK SEO stuurt dit aan.

Benodigde middelen
€ 1500,- voor een studiedag in september
€ 1100,- voor studiedag Hans Kaldenbach

6 Elke school behaalt minimaal een 7,5
bij de tevredenheidsonderzoeken van
ouders, leerlingen en medewerkers

Febr/mrt 2018: Afname van leerling
tevredenheidsonderzoek.
Juni 2018: Analyse van onderzoek is klaar en
plan van aanpak is geformuleerd in
samenspraak met leerlingraad en MR.

Juni 2018: Analyse van het leerling
n.v.t.
tevredenheidsonderzoek (mrt 2018) waarvan de score
een 8,5 was. Een plan van aanpak maken als er
opvallende conclusies te trekken zijn. Beantwoorden
van de vragen: Waar zijn we op de goede weg, waar en
hoe moeten we handelen?

Impact
Alle afspraken liggen vast in een protocol en
er ligt een stappenplan voor 2019

De tevredenheid bij leerling, ouder en collega Niet volgens het onderzoek, maar
ligt boven de 7,5.
vanuit andere signalen wel hard
blijven werken aan tevredenheid
van ouders.

7 Alle leerkrachten voldoen aan het INOS juni 2018: De school volgt de richtlijnen van
bekwaamheidsdossier
Inos hierin. Zodra de formulering van het
dossier duidelijk is worden logische
vervolgstappen ondernomen.

?

8 Het bestuur en alle scholen zijn te allen Gedurende hele jaar: De mappen van het
tijden inspectiewaardig
kwaliteitskader zijn zowel digitaal als
schriftelijk op juistheid en volledigheid
gecontroleerd en aangevuld. Daar waar nodig
worden acties geformuleerd. Directeur is
eindverantwoordelijke.

Gedurende het hele jaar:
NVT
De mappen kwaliteitskader actueel houden. Dat
betekent controleren, mogelijk vervangen en aanvullen
met nieuw geschreven documenten.
juni 2018: Scholen op de kaart is volledig ingevuld.
Juli 2018: Volledige check van de mappen.
De documenten n.a.v. leren van data en
kwaliteitswijzer compleet maken en toevoegen. Aan de
hand van de marap verdere handelingen verrichten.
Juli 2018: De kalender en de schoolgids zijn
goedgekeurd door MR en CvB en vóór 1 augustus naar de
inspectie gestuurd.

De kwaliteitskadermappen zijn op orde.
Scholen op de kaart is een middel waar de
inspectie de juiste informatie kan vinden.
De kalender en de schoolgids zijn akkoord en
opgestuurd naar de inspectie.

9 Elke school behaalt het vooraf
afgesproken resultaat op de eindcito

mei 2018: Als de resultaten van 2018 binnen zijn wordt Vier ochtenden ondersteuning in 8.
de handelswijze van groep 8 door IB en leerkracht
geanalyseerd. Opvallende positieve zaken worden met
het team gedeeld. Mogelijk kunnen handelswijzen
overgenomen worden door collega's en worden
geformuleerd tot een algeheel plan van aanpak om
leerresultaat te verbeteren. Taak ligt bij IB en KK
onderwijs.

Handelwijze in deze groep is een leidraad
voor toekomstige resultaten en plan van
aanpak door de hele school.

Zodra gedragscode aangeleverd is wordt deze
doorgenomen met personeel.
Nov. 2018: Planning in teamvergadering om alle
gedragscodes te presenteren aan team.

Gedragscodes zij bekend en iedereen handelt
daarnaar.

Dit jaar zal de score eindtoets groep 8 rond de
535,6 liggen. De ondergrens ligt op inclusief
weging op 531,2. Trots op resultaat!
Aan de hand van analyse wordt bekeken
waarom resultaat zo behaald is. Aan de hand
van analyse worden acties in handelingsplan
voor de hele school geformuleerd.

10 Elke medewerker onderschrijft en
Nov 2018 Het hele team, dus elke medewerker,
handelt naar de letter en strekking van is op de hoogte van de door het bestuur
de INOS gedragscode
aangeleverde gedragscode.
Gedragscode media is aanwezig. Andere
gedragscode documenten zijn van 2010.

Marap 1 - 2018
Marap 2 - 2018
Dit schooljaar op gedrag duidelijke
positieve stappen gemaakt.
Voortzetting van de ingeslagen weg
en borging is nu belangrijk om niet
terug te vallen in eerdere manier
van werken.

?

Het is nog ven wachten op de
richtlijnen van Inos.

Trots op resultaat.
Analyse kan veel opleveren voor de
hele school - alle leerlingen.

