Evaluatie schooljaarplan 2019-2020

Talentontwikkeling
Onderwerp
Cultuur

Doelstelling
Het team geeft het
atelieronderwijs meer
inhoud.

Resultaat
De inhoud van de
ateliers is vastgesteld
en heeft een
duidelijke visie/koers.

Evaluatie
Aanloop gehad, dit
wordt voortgezet

HBK (omgang met
hoogbegaafde
kinderen)

Er is een duidelijke visie
op het gebied van
(hoog)begaafde
kinderen.

Er worden projecten
uitgevoerd in een
plusklas en er is een
HBK- coördinator
aangesteld.

Deels, het cidi-3
protocol is
aangeschaft, de
coördinator volgt
scholing.

Resultaat
De doelen die op het
bord staan zijn SMART
geformuleerd. Om de
week zijn er
bordsessies.

Evaluatie
Dit loopt deels,
tijdens de coronacrisis minimaal.

Leerkrachten
werken aan een
continu persoonlijke
ontwikkeling.
Leerkrachten
werken aan een
evenwichtige
taakverdeling.

Hierin is teambreed
achterstand voor
wat het systeem
aangaat.
Loopt deels, niet
optimaal.

Professionaliteit
Onderwerp
NoordKRACHT

MOOI

Werkverdeling

Parnassys

Doelstelling
Leerkrachten stellen
SMART doelen op, ze
geven praktische
invulling aan de
bordsessie en
teamsessies.
Alle leerkrachten
volgen de
(zogeheten) klok in
MOOI.
Komen tot een
evenredige verdeling
van taken en
belasting binnen de
school.
Het ouderportaal is
verder uitgebreid.
Startgesprekken en
portfolio zijn aan de
orde.

Alle ouders kunnen
meer informatie
inlezen en de
voortgang van hun
kinderen zien in
ouderportaal.

Er is gekozen voor
het gebruik van
Klasbord. Dit loopt
goed.
Startgesprekken en
portfolio conform
planning.

Toekomst
Onderwerp
ICT

Doelstelling
Op de Wicher Zitsema
werken alle leerlingen
vanaf groep 4 volgens
een gepersonaliseerd
aanbod. We werken
volledig in de “cloud”
en monitoren de
voortgang van de
leerlingen ook
hiermee.

Resultaat
Alle leerlingen van
groep 4-8 werken met
een eigen device.
De leerlingen van
groep 3 per 2
leerlingen, de
leerlingen van groep 12 per 5 leerlingen.
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Evaluatie
Dit loopt conform
planning.
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Digitale
geletterdheid.

Het programma
Basicly wordt door
de school
uitgevoerd.

Dit werkt conform
planning.
De voortgang is
versterkt door de
ontwikkelingen tijdens
de periode van het
onderwijs op afstand.
Zowel leerlingen als
teamleden hebben
een versnelde
voortgang
doorgemaakt.

Samenwerking
Onderwerp
Huisvesting

Doelstelling
Verhuizen en
gebruiksafspraken
maken.

Resultaat
Er wordt gewerkt
o.b.v. duidelijke
afspraken gebruik
van de
gemeenschappelijke
ruimtes en het
plein. Daarbij
ontwikkelen we
kindcentrumbrede
afspraken over
samenwerking in de
breedste zin van het
woord.

Evaluatie
We zijn verhuisd en
hebben het
kindcentrum in
gebruik genomen. We
hebben afspraken
gemaakt en werken
hiermee. Hier is sprake
van een voortgaande
ontwikkeling.

Kwaliteit
Onderwerp
Taal/Lezen

Doelstelling
Aanschaf nieuwe
methode Technisch
voortgezet lezen.

Resultaat
De resultaten van
technisch lezen zijn
zichtbaar verbeterd.

Taal

Aanschaf nieuwe
taalmethode
“STAAL” .

We werken met de
nieuwe
taalmethode.

Engels

We gaan Engels
invoeren in de
groepen 5 en 6.

Lesaanbod Engels
uitbreiden naar
midden- en
onderbouw.

De methode “Groove
me” is ingevoerd.

Zorg

We starten
voorzichtig met OPO
(focus PO).

De leerlijnen zijn
voor een deel
beschreven.

Er is mee gestart. Het
invoeringstraject
wordt voortgezet na
de zomervakantie.
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Evaluatie
De methode is
ingevoerd. De
resultaten zijn nog niet
optimaal.
De methode is
ingevoerd.
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