Jaarplan OBS De Meent 2019-2020
In het schooljaar 2019-2020 ligt onze focus op de volgende doelen. Deze doelen zijn met
team opgesteld op basis van de evaluaties van het afgelopen jaar en de ambities van het
nieuwe schoolplan voor 2019-2023.

Inspectie
indicatoren

Wat

Wanneer

Professionele Cultuur/samenwerken
1

KA2

Binnen het team is er vertrouwen in elkaar.

Hele schooljaar.

2

KA1

We delen expertises met elkaar binnen de stichting op
basis van hulpvraag of behoefte.

Hele schooljaar.

3

KA2

We maken gebruik van elkaars kwaliteiten/expertises.

Hele schooljaar.

4

KA2

Leerkrachten leggen klassenbezoeken af m.b.v. een
doelenblad.

Op behoefte

5

SK1

We (leerkrachten en leerlingen) geven en ontvangen
constructieve feedback.

Hele schooljaar.

6

KA2

Leerkrachten ontwikkelen hun expertises via een
opleiding of cursus. Ontwikkelmogelijkheden worden
tijdens de gesprekkencyclus besproken.

Hele schooljaar.

7

KA2

Er vinden collegiale consultaties plaats ( naar behoefte).

Hele schooljaar

8

KA2

Het team vergadert constructief en effectief via Trello en
het verbeterbord.

Vanaf okt 19,
min. 15 minuten per
week

9

KA2

Met het Cluster Oost is er een effectieve samenwerking
op basis van behoefte of hulpvraag.

Min. 3 gezamenlijke
studiedagen per jaar.
Bouwen maken
eigen planning.

10

OP1

Binnen het team zorgen we voor een doorgaande lijn
m.b.t. schoolbreed gemaakte afspraken
(zorg/klas/vakken)

Hele schooljaar.

11

KA2

Binnen het team worden afspraken gemaakt m.b.t.
onderlinge communicatie en aanwezigheid.

Start van elk
schooljaar.

Eigenaarschap/doelen stellen
12

OP3

Leerlingen kennen hun eigen doelen (spelling en
rekenen).

Eind jaar 20192020: rekenen.
Eind jaar 20202021:
spelling.

13

OP3

Leerlingen weten wat ze moeten oefenen om de eigen
leerdoelen te behalen.

Eind jaar 2021-2022

14

SK2

Leerlingen en leerkrachten tonen initiatieven en voelen
zich veilig om inbreng te geven.

Hele jaar (lopend
proces)
Eind jaar 2021-2022

15

OP3

Leerdoelen van de leerlingen zijn zichtbaar op het
moment dat ze eraan werken

Jaar 2019-2020

16

OP3

Leerlingen denken/beslissen mee over hun
instructiebehoeften.

Eind jaar 2022-2023

17

OP3

Leerlingen hebben 2x per schooljaar gesprekken met de
leerkracht waarin hun leerproces wordt geëvalueerd en
nieuwe doelen worden gesteld.

2x per jaar.

Didactisch handelen/ onderwijs op maat/samenwerken
14

OP2

Heldere, duidelijke zorgstructuur waarbij iedereen weet
wat er wanneer van je verwacht wordt.

Eind jaar 2019-2020

15

OP3

Leerlingen krijgen op eigen niveau een instructie aanbod.

Eind jaar 2020-2021

16

OP3

Leerkrachten differentiëren in het instructie aanbod.

Hele jaar

17

OP1

Leerkrachten op De Meent geven onderwijs vanuit de
gedeelde visie/missie en identiteit van de school.

Eind jaar 2019-2020

Lees onderwijs
18

OP1

Er is een methode voor begrijpend lezen gekozen en
geïmplementeerd.

Schooljaar 20202021.

19

KA1

De resultaten voor begrijpend lezen zijn meetbaar
gestegen.

Schooljaar 20212022.

20

OP1

Er is een leesbeleid geschreven en geïmplementeerd.

Schooljaar 20192020.

Er is jaarlijks onderhoud en budget voor een gevarieerd
leesaanbod.

Alle jaren.

21

Actief burgerschap/sociale en maatschappelijke competenties
22

OP1

De leerlingen krijgen kennis van de wereld om hen heen:
Implementatie van methode Leskracht

Schooljaren 20192023.

23

OP1

De leerlingen worden betrokken bij het dorp/de stad
waarin zij wonen:
Bezoeken van locaties/excursies in het dorp/Deelname
Kinderconferentie Gemeente Buren - bovenbouw

Nov 2019
Initiatieven
gedurende de
schooljaren.

24

OP1

De leerlingen oefenen met vaardigheden m.b.t.
discussiëren/rechten en plichten binnen een
gemeenschap: o.a. (Interactieve) lessen m.b.t. aspecten

Hele schooljaar.

van Democratie, lessen uit de taalmethode, kringen
n.a.v. actuele thema’s
25

KA2

Scholen delen kennis en vaardigheden m.b.t. democratie
in het onderwijs: Deelname aan ERASMUS+ project
m.b.t. Democratie

Schooljaar 20192020.

26

SK2

De leerlingen leren dat zij mee kunnen praten en denken
over de gemeenschap/school waarin zij een plaats
hebben:
o.a. Verkiezing leerlingenraad en het overleg m.b.t.
schoolzaken.

Hele schooljaar

