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Vooraf:  

Dit jaarplan is een weergave van de start van het schooljaar. Onze acties en onderzoeken zullen altijd dynamisch zijn omdat wij in ontwikkeling zijn volgens 

actie – reflectie – verdieping en verankering. Reflectie op onze acties en ontdekkingen vanuit onze onderzoeksvraag kunnen voor het bijstellen van het 

jaarplan zorgen. Wanneer er een wijziging plaatsvindt is dat altijd vanuit visie en de koers die we uitgezet hebben in ons strategisch beleidsplan.  

Dit jaarplan is gevormd op basis van: 

 De acties vanuit de beschreven domeinen  in het strategisch beleidsplan2015-2019 deel A 

 De meerjarenplannen de speerpunten OGO – Ouders en Communicatie – Didactisch ontwerp en ICT deel B 

 de matrix meerjarenplan 2015-2019 deel C  

 De evaluatie van het jaarplan 2016-2017   

 Beleidsplan Academische leergemeenschap 2016-2019   

 Het VVE inspectierapport van maart 2016  

 Analyses van de opbrengsten 

Behaalde doelen zijn met tijdstip vermeld in het strategisch beleidsplan. In het schooljaar 2015-2016 hebben we de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

“Hoe kunnen wij ons onderwijs vernieuwen vanuit het werken volgens de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs, waarin we het klassikale systeem los 

willen laten?” Vanuit de reflectie bij de evaluatie van het jaarplan 2015-2016 is de volgende deelvraag ontstaan. “Hoe clusteren we kinderen, zodat we de 

meest optimale ontwikkeling bereiken?” Deze vraag is in 2016-2017 aan de orde gekomen maar is nog onvoldoende beantwoord. De prioriteit heeft dat 

schooljaar gelegen bij hogere opbrengsten en vernieuwen van het rekenonderwijs.  

Schooljaar 2016-2017 heeft ons ook geleerd dat we keuzes moeten maken. Om duurzame ontwikkeling te bereiken zullen we onze focus gaan leggen op:  

1. de implementatie van het nieuwe leerlingenvolgsysteem ParnasSys waarin een ouderportaal stapsgewijs wordt opgebouwd, de keuze  voor het 

volgmodel voor Zien (observatie-registratiemodel sociaal emotionele ontwikkeling van ParnasSys) of  LOOQIN (scholing 16-17 plaatsgevonden).  

2. Duurzame implementatie van Wereld in Getallen vanuit onze visie op rekenen en de laatste wetenschappelijke inzichten.  
3. Verhogen van de opbrengsten aan de hand van ons kwaliteitsplan.  

Team b.s. de Schalm  

file://///nas03/schalm/Data/Docenten/Team/Schoolbeleid/Schoolplan%204%20jaren/Strategisch%20beleidsplan%202015-2019/Strategisch%20beleidsplan%202015-2019%20def..pdf
file://///nas03/schalm/Data/Docenten/Team/Schoolbeleid/Schoolplan%204%20jaren/Strategisch%20beleidsplan%202015-2019/Deel%20C.%20Strategisch%20beleidsplan%20matrix.docx
file://///nas03/schalm/Data/Docenten/Team/Schoolbeleid/Schoolplan%204%20jaren/Jaarplannen/2016-2017/Evaluatie%20Jaarplan%202016-2017%20vanuit%20strategisch%20beleidsplan%202015-2019.docx
file://///nas03/schalm/Data/Docenten/Team/Schoolbeleid/Academische%20Leergemeenschap/2016-2019%20Beleidsplan%20Academische%20leergemeenschap.docx
file://///nas03/schalm/Data/Docenten/Team/Schoolbeleid/Inspectie/VVE%20inspectie%202016/2016%20maart%20Inspectie%20Rapport%20VVE.pdf
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Speerpunt Ouders en Communicatie 

Doelen mbt Informeren en rapporteren: 

Herontwerp van het schoolrapport en ontwikkelgesprekken  door speerpuntgroep en ouders vanuit visie  rapporteren (eind 2016) en doelgericht 

implementatieplan. Hoofddoelen: Communicatie met ouders digitaal ondersteunen en Ouderparticipatie faciliteren: pedagogisch en didactisch 

partnerschap.  

Acties vanuit opbouwen / uitbouwen  

Opbouwen: 

- Scholing team in digitale leerlingenvolgsysteem  ParnasSys  

- Zie implementatieplan ParnasSys ouderportaal  

- uitleg aan MR OR  en ouderavond ParnasSys  

- ParnasSys implementeren (vanaf schooljaar 2017-2018) 

- Ouders betrekken bij nog te schrijven gezamenlijk ouderplan van PSZ ’t Beertje en de Schalm (door leerkrachten onderbouw, teamleider en 

peuterspeelzaal) 

Tijdspad:  

- September 2017 Scholing team en ouderavond uitleg ouderportaal ParnasSys  

- Schooljaar 2017-2018 stapsgewijze implementatie ParnasSys en het ouderportaal.  
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Speerpunt Didactisch ontwerp/OGO    

Doelen:  

- Duurzame implementatie van Wereld in Getallen vanuit onze visie op rekenen en de laatste wetenschappelijke inzichten. 

- Iedere leerkracht werkt zoveel mogelijk op een OGO manier en heeft zich deze kijk op kinderen eigen gemaakt.  

Acties vanuit opbouwen / uitbouwen  

- Methode WIG uitbouwen   

- Spelling 5-stappenplan in groep 4 uitbouwen. 

- Onderzoeken van de verhouding tussen de methode en Cito-resultaten van begrijpend lezen. (punt vanuit 2016-2017)  

- Er vindt geregeld terugkoppeling plaats met leerkrachten en TL om het werken op OGO wijze te evalueren, elkaar te bevragen en waar 

nodig het handelen te verbeteren. Met terugkoppeling naar de theorie.  

Tijdspad:  

September: Begeleiding vanuit BCO op uitbouwen WIG waarin aandachtsfunctionaris rekenen is meegenomen.   

Februari: Verhouding methode en Cito-resultaten van begrijpend lezen onderzoeken en uitkomst gebruiken in het kwaliteitsplan.   

Onderzoeksvraag “levert adaptief toetsen meer ontwikkelkansen voor het kind op en wat betekent dat voor ons adaptief onderwijs?” 
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Speerpunt ICT  

Doelen:  

- De digiborden worden door alle leerkrachten en leerlingen in alle groepen ingezet in hun dagelijks handelen.  

- De speerpuntgroep heeft het 21ste eeuws denken verbonden aan het OGO concept van de Schalm opbouwen  

Acties vanuit opbouwen / uitbouwen  

- ICT middelen worden praktisch ingezet tijdens vergaderingen. ( uitbouwen )  

- Werkgroep heeft zicht op het 21ste eeuws denken en weet hoe ICT hier bij ingezet wordt. En hoe dit in verbinding staat met het OGO 

concept en de nieuwe rekenmethode. ( opbouwen / uitbouwen )  

- Inzetten mediawijs met Donald Duck. ( opbouwen )  

- Verbinden 21ste eeuwse vaardigheden met ICT/OGO. ( uitbouwen )  

- Les veilig in media door  (agent) voor gr 6 t/m 8, vervolg 1x in de 3 jaar.  

Tijdspad:  

Niet te verbinden aan data 

Hilde en Loes plannen teamscholing Digibord in.  
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Vanuit het strategisch beleidsplan deel A en C de matrix staan de volgende doelen en acties gepland voor 2017-2018 

Externe context:  

- Optimaliseren van samenwerking met de peuterspeelzaal ’t Beertje, op- en uitbouwen van de doorgaande lijn 2 t/m 6 jarigen op basis van het      

VVE inspectierapport d.d. maart 2016.  Actie zie gezamenlijk jaarplan de Schalm/’t Beertje.  

- Samenwerking in cluster Schalm - Kom.Mijn - St.Jozef - Passepartout uitbouwen. De intentie is uitgesproken om ons cluster uit te breiden met s.bo. 

de Lings en cluster Beesel/Reuver (3 scholen onder één MT) waar het leerlingenzorg aangaat.  

- Vanuit ons beleidsplan Academische Leergemeenschap 2016-2019 werken leerkrachten en studenten aan het uitbouwen van onze professionele 

cultuur en verbetering van ons onderwijs. Onderzoek neemt een vaste plek in binnen de beleidscyclus en de jaarplanning van de school. Het 

onderzoeksthema van de student wordt gekozen in overleg met het team en past binnen de koers vanuit de speerpunten. 

Onderwijs: 

Doelen en acties zijn opgenomen in de speerpunten. 

Kwaliteitsbeleid: 

- Op gebied van cyclische leerlingenzorg en daarin optimaal benutten van het analyseren van CITO toetsen gaan we in 2017-2018 de fase van 

uitbouwen in.  

- Kwaliteitsplan op verhogen van opbrengsten waarin focus ligt op vernieuwd rekenonderwijs en begrijpend lezen.  

Zorgbeleid: 

Team heeft een SOP beschreven voor 2017-2018. Deze wordt jaarlijks vernieuwd. Doel: update voor ouders mbt ons ondersteuningsprofiel en reflectie op 

onze veranderende profiel. Ons team is immers in beweging o.a. op gebied van persoonlijke- of teamontwikkeling en personeelswisselingen.   

file://///nas03/schalm/Data/Docenten/Team/Schoolbeleid/Inspectie/IVHO_EDOCS-%234781781-v3-Rapport_van_bevindingen_onderzoek_in_het_kader_van_voor-_en_vroegschoolse_educatie.pdf
file://///nas03/schalm/Data/Docenten/Team/Onderbouw/VVE/2015-2016/Tussenevaluatie%20Jaarplanbeertje%202015-2016.docx
file://///nas03/schalm/Data/Docenten/Team/Schoolbeleid/Academische%20Leergemeenschap/2016-2019%20Beleidsplan%20Academische%20leergemeenschap.docx
file://///nas03/schalm/Data/Docenten/Team/LLNZorg/SOP/2016-2017%20SOP%204-4-'16%20definitief.docx
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Schoolorganisatie: 

- MT bestaat uit 1 directeur en 1 teamleider. Acties vanuit persoonlijke actieplannen van het MT en aandachtspunten vanuit team worden 

geëvalueerd, gekoppeld aan de evaluatie van dit jaarplan.  

- Taakbeleid: afwegen wat wel en niet haalbaar is en waar we efficiënter danwel effectiever kunnen werken. Werkdruk is punt van zorg.  

- Schoolveiligheidsbeleid:  protocol bij pesten vernieuwen.   

- Zorgdragen voor dekkend rooster van BHV-ers over de schooldagen. Betrekken PSZ hierin. 
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file://///nas03/schalm/Data/Docenten/Veiligheid

