Jaarplan 2018

EBS De Parel

WERELD
oriëntatie
In 2018 is er duidelijke, breedgedragen
visie op de invulling van
'wereldoriëntatie' en 'creativiteit'
'Ieder kind gezien, geliefd en gekend'
vormt hierin een belangrijk vertrekpunt

Hoogbegaafdheid
In 2018 is er een beleidsstuk 'meer- en
hoogbegaafdheid', basis is het werken met
SiDi als signaleringsinstrument
In 2018 is er een verrijkingsaanbod voor
alle 'meer- en hoogbegaafde leerlingen

In het cursusjaar 2018-2019 wordt een
traject gestart om het
'middagprogramma' vorm te geven
Er worden drie studiemomenten
ingericht om vorm te geven aan de visie
en invulling

Elk jaar vindt er een signalering plaats
door de leerkracht
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In 2018 is er een analyse van de leerlingpopulatie. Op basis van de
analyse worden streefdoelen opgesteld voor de groepen en voor de
school. Deze streefdoelen worden gebruikt bij de toetsanalyse van
LVS-toetsen in februari en juni.
In het cursusjaar 2018-2019 is er een groepsplan voor 'begrijpend
lezen', 'spelling', 'rekenen', 'sociaal-emotioneel' en 'technisch lezen'
In februari en juni 2018 wordt de inzet van de onderwijsassistenten
geëvalueerd en geoptimaliseerd
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Kwaliteitszorg in 2018

o leerstofaanbod en
toetsinstrumenten
0 zorg en begeleiding
0 opbrengsten
0 taalbeleid
0 ICT
0 didactisch handelen

www.facebook.com/ebsdeparel

In het jaar 2018 wordt een nieuwe taal- en spellingsmethode
aangeschaft en geïmplementeerd die past bij de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen en de visie van de
school
In het jaar 2018 wordt geörienteerd op een nieuwe methode
aanvankelijk lezen voor groep 3. De keuze voor een nieuwe
methode is gebaseerd op de onderwijsbehoeften van onze
leerlingen en de visie van de school

Voor de oriëntatie en implementatie wordt gebruik gemaakt
van aanwezig kennis binnen CorDeo Scholengroep. Mocht deze
kennis/ expertise niet aanwezig zijn, dat wordt er externe
expertise ingezet
In het jaar 2018 wordt er een teamlid opgeleid tot
(schaduw)taalspecialist

