Antoniusschool

Jaarplan 20-21

Implementatie nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte Junior groep 3 t/m 8
Acties

ONDERWIJS

•
•

Betrokkenen

Evaluaties in bouwvergaderingen en in de • Rekencommissie
rekencommissie
• Directie
Dagelijks werken met de methode en hiaten in kaart
• Zorgteam
brengen.
• Leerkrachten

Bredere talentontwikkeling: Opzetten van een doe-groep

ONDERWIJS

Acties

Betrokkenen

•
•

•
•
•
•

•
•

Presentatie voor het team,
Contact leggen en afspraken maken met bedrijven en
instellingen.
Leerkrachten geven in overleg met de intern begeleider
aan welke kinderen in aanmerking komen.
Ouders worden ingelicht om te bepalen of hun kind
met de Doe-groep mee mag doen.

Leerkrachten
Zorgteam
Ouders
Bedrijven

Eindopbrengsten conform tussenopbrengsten

ONDERWIJS

Acties

Betrokkenen

We willen het rekenniveau van de leerlingen verhogen, door
de nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte op gepaste wijze
in te zetten.
•
Inmiddels gestart met de methode.
•
Per blok willen we kijken waar herhaling/ langer de tijd
nodig is.
•
Herhaling d.m.v. lessen te pakken van Getal en Ruimte
uit groep 7.

•
•

Leerkrachten
groepen 8
Leerkrachten
groepen 7

Opzetten leerlingenraad

Onderwijs

Acties
• Elke maand/ twee maanden wordt er vergaderd.
• De agenda wordt gemaakt door de collega's (later
kunnen kinderen dit misschien zelf). Hier staan
punten op die bedacht zijn door hen of die vanuit
de kinderen komen.
• Actie ondernemen wanneer kinderen met ideeën
komen.
• Kinderen vertellen in de groep wat besproken is.
• Bespreken in de teamvergadering.

Betrokkenen
• Leerkrachten
• Kinderen groep 6-78
• Team

Onderzoek herverdeling groepen
Acties

Onderwijs

•
•

Betrokkenen
September/oktober: Enquête team om meningen te
inventariseren.
Analyseren gegevens.

• Werkgroep
• Zorgteam
• Directie

•
•
•

Uitslag bespreken met directie.
Uitslag delen met team (discussie)
Vervolgstappen ondernemen afhankelijk van de
analyse.

Implementatie Digikeuzebord en observeren in groep 1-2
Acties
•

Leerkrachten

Betrokkenen
Na elke leerlijn evalueren, elke 2 weken op de
agenda groep 1-2 overleg.
Ervaringen delen met andere school binnen SKOA.
Eind schooljaar aanpassingen doorvoeren tot
schoolspecifiek document.

•
•

• Leerkrachten groep
1/2
• Zorgteam
• Directie

Training Expliciete Directe Instructie (EDI)

Leerkrachten

Acties

Betrokkenen

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Teamtraining 2 oktober 2020
Teamtraining 28 oktober 2020
Teamtraining 20 november 2020
Teamtraining 20 januari 2021
Teamtraining 6 april 2021
Teamtraining 23 april 2021

Leerkrachten
Zorgteam
Directie
Academica

HB/Plusaanbod vormgeven

Zorg

Acties

Betrokkenen

•
•
•

• 1 leerkracht
bovenbouw
• 1 leerkracht
onderbouw
• Zorgteam
• Directie
• Team

2 leerkrachten opleiding Hoogbegaafdheidsspecialist
Regelmatig presentatie team verloop opleiding
Ontwikkelen beleid HB

Werken volgens de 5 zorgniveaus

Zorg

Acties

Betrokkenen

•

•
•
•
•

•
•

Leerlingen indelen in zorgniveaus, besproken met de
leerkrachten tijdens Cito-evaluaties en individuele
gesprekken.
Lijst samenstellen methodieken voor de verschillende
zorgniveaus.
April 2021: Doorgaande lijn bespreken met het team.

Zorgteam
Leerkrachten
Ondersteuners
Directie

Werken in de Cloud

ICT

Acties

Betrokkenen

•

•
•
•
•

•

Leerkrachten en ICT werken samen om elkaar en
leerlingen te helpen.
ICT begeleidt leerkrachten en leerlingen.

Leerkrachten
Zorgteam
Directie
Academica

ICT voor zorgleerlingen

ICT

Acties

Betrokkenen

•
•

• Zorgteam
• ICT-team

•
•

Inventariseren gebruik ICT middelen.
ICT inventariseert welke middelen nog meer op school
aanwezig zijn maar nog niet worden ingezet.
Overleg over welke middelen in welk leerjaar ingezet
worden.
Vermelden in het jaarplan van de groepen en het
zorgplan.

