7.2

Meerjarenplanning

Ambitie:
St. Antonius Abt biedt voor alle kinderen aantrekkelijk en modern onderwijs! Wij zijn de eerste keus van alle leerlingen en o uders uit de wijk
Acht en daarbuiten.
Hierbij zijn de volgende aspecten gewaarborgd
Leerlingen: Brede ontwikkeling.
o
o
o
o
o

Eigenheid van kinderen stimuleren.
Kinderen leren van en met elkaar, ook tussen de verschillende groepen.
Het maximale uit kinderen halen in de brede ontwikkeling,
Kinderen krijgen meer autonomie op hun eigen leerproces; al vanaf groep 1.
Men ambieert dat St. Antonius Abt de eerste keus is van alle leerlingen en de ouders uit de wijk en daarbuiten.

Personeel: Vakmanschap in beweging.
o
o

Men maakt gebruik van elkaars kwaliteiten en wil samen leren en ontwikkelen.
Openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en vernieuwing.

Partnerschap: Samen kunnen we meer.
o Samenwerken met alle partners van SPIL, een mooi aanbod met een doorgaande lijn voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar.
o De school wil een krachtige dorpsschool zijn en onderdeel van de maatschappij.
o Ouders zijn partners waarmee het team wil samenwerken om van elkaar te leren.
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Om bovenstaande ambitie waar te maken, dienen de volgende doelstellingen aan het einde van de looptijd van dit schoolplan ger ealiseerd te
worden.
DE ACHT VAN ACHT
In 2020.
1. Zijn wij de beste school van Noord-West Eindhoven op het gebied van zowel cognitief, emotioneel als sociaal. Onze leerlingen zijn vaardig,
waardig maar vooral aardig!
2. Is ons onderwijsaanbod en schoolklimaat zo ingericht dat elk kind op zijn eigen talent kan door ontwikkelen.
3. Leren we als professionals van en met elkaar.
4. Maken ouders als actieve kennisdelers deel uit van zowel onderwijsactiviteiten als begeleiding van de ontwikkeling van hun ki nd.
5. Lopen wij voorop in het aanbieden van aantrekkelijk en modern onderwijs. Ons curriculum bevat naast Nederlands, Engels en rekenen ook
digitale geletterdheid. Onze leerlingen zijn mediawijs!
6. Blijkt uit ons jaarlijks leerlingtevredenonderzoek dat onze school pestvrij is, inclusief via social media.
7. Scoort het zelfvertrouwen van onze leerlingen boven het benchmark.
8. Is Spilcentrum Acht een integraal kind centrum.
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In onderstaand schema zijn onze doelstellingen vertaald naar concrete acties.
Thema:

Doel:

Things to do:

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

Onderwijsresultaten

Onze resultaten van
cognitieve,
zaakvakken en t.a.v.
sociaal en
emotionele
vaardigheden zijn
minimaal gelijk aan
de landelijke norm
en benchmark
S.K.P.O.

We analyseren de tussen- en
eindresultaten op alle niveaus
en brengen de leerwinst van
de leerlingen in kaart

We leggen de
streefnormen
van de tussenresultaten en
eind CITO toets
a.d.h.v. S.K.P.O.
benchmark vast

SAQI, SCOL,
tussenresultaten,
voldoen
minimaal aan
ons streefdoel

SAQI, SCOL,
tussenresultaten,
voldoen
minimaal aan
ons streefdoel

SAQI, SCOL,
tussenresultaten,
voldoen
minimaal aan
ons streefdoel

We analyseren
per leerling en
leerkracht wat
er nodig is om
bovenstaande
te realiseren
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Thema:

Doel:

Things to do:

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

Sociale
maatschappelijke
competenties

Leerlingen voelen
zich sociaal veilig op
de school

We hebben in beeld welke
sociale competenties we van
onze leerlingen verwachten

Jaarlijks de
beleving van
sociale
veiligheid van
onze leerlingen
monitoren

Jaarlijks de
beleving van
sociale
veiligheid van
onze leerlingen
monitoren

Jaarlijks de
beleving van
sociale
veiligheid van
onze leerlingen
monitoren

Jaarlijks de
beleving van
sociale
veiligheid van
onze leerlingen
monitoren

We hebben de kenmerken van
onze leerlingenpopulatie in
beeld

Thema:

Doel:

Things to do:

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

Vervolgsucces

Minimaal 80% van
onze leerlingen volgt
na 3 jaren V.O.
conform ons advies

Delen van de resultaten t.a.v.
de op- en afstroom in het V.O.
na 3 schooljaren. Daar waar
nodig de adviseringsroute
bijstellen

We analyseren
jaarlijks of de
eindresultaten
en de eerder
schooladviezen in
overeenstemming zijn

We analyseren
jaarlijks of de
eindresultaten
en de eerder
schooladviezen in
overeenstemming zijn

We analyseren
jaarlijks of de
eindresultaten
en de eerder
schooladviezen in
overeenstemming zijn

We analyseren
jaarlijks of de
eindresultaten
en de eerder
schooladviezen in
overeenstemming zijn
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Thema:

Doel:

Things to do:

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

Onderwijsproces

Onze leerlingen
ontvangen
aantrekkelijk en
modern onderwijs

We verzorgen onderwijs met
ondersteuning van leerling
gebonden iPads

Starten met de
groepen 4 en 5

Starten met de
groepen 6,7 en
8

Borgen

Personeel
scholen en
ondersteunen

Personeel
scholen en
ondersteunen

Implementeren van (digitale)
methode Wijzer! voor
aardrijkskunde, geschiedenis
en natuur&techniek

Starten in de
groepen 4 t/m 8

Borgen

We werken in groep 3 met de
nieuwe versie Veilig Leren
Lezen (KIM versie)

Oriënteren en
leerkrachten
groep 3 scholen

Starten in groep
3

Borgen

We werken vanaf de
onderbouw met een methode
voor Engels

Onderzoeken

Invoeren

Borgen

We werken met een talenten
coördinator

Talenten
coördinator
onderzoekt de
mogelijkheden

We
implementeren
talentonderwijs

Team toont
eigenaarschap
en borgt de
mogelijkheden

Techniek en innovatie is
onderdeel van ons standaard
curriculum

Onderzoeken

Onderzoeken

Invoeren

2019 - 2020

Borgen
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Thema:

Doel:

Things to do:

2016 - 2017

2017 – 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

Zicht op
ontwikkeling

We werken
proactief. De
onderwijsbehoeften
van onze leerlingen
staan centraal. Deze
volgen we goed

We werken met een
transparant zorgrooster wat
een cyclisch proces bevat:
data verzamelen – doelen
stellen – onderwijs op maat
bieden – evalueren en indien
nodig doelen en aanbod
bijstellen

We volgen het
zorgrooster

We volgen het
zorgrooster

We volgen het
zorgrooster

We volgen het
zorgrooster

Elke dinsdag
bespreekt het
zorgteam van
09.00 tot 10.00
uur de
voortgang van
leerlingen met
achterstanden
en specifieke
talenten

Elke dinsdag
bespreekt het
zorgteam van
09.00 tot 10.00
uur de
voortgang van
leerlingen met
achterstanden
en specifieke
talenten

Elke dinsdag
bespreekt het
zorgteam van
09.00 tot 10.00
uur de
voortgang van
leerlingen met
achterstanden
en specifieke
talenten

Elke dinsdag
bespreekt het
zorgteam van
09.00 tot 10.00
uur de
voortgang van
leerlingen met
achterstanden
en specifieke
talenten
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Thema:

Doel:

Things to do:

2016 - 2017

2017 – 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

Didactisch handelen

Het didactisch
handelen wordt
volgens de principes
van HGW uitgevoerd

Onderwijsbehoeften van de
leerlingen staat centraal in ons
onderwijs. Wij denken hierbij
aan de instructie, de leertijd
en uitdaging.

Instructies zijn
aantoonbaar
helder en op
maat (3
niveaus)

Instructies zijn
aantoonbaar
helder en op
maat (3
niveaus)

Instructies zijn
aantoonbaar
helder en op
maat (3
niveaus)

Instructies zijn
aantoonbaar
helder en op
maat (3
niveaus)

Leerkracht kan
afstemmen op
de verschillen
tussen de
leerlingen en zo
het onderwijs
passend maken

Leerkracht kan
afstemmen op
de verschillen
tussen de
leerlingen en zo
het onderwijs
passend maken

Leerkracht kan
afstemmen op
de verschillen
tussen de
leerlingen en zo
het onderwijs
passend maken

Leerkracht kan
afstemmen op
de verschillen
tussen de
leerlingen en zo
het onderwijs
passend maken

2019 - 2020

Thema:

Doel:

Things to do:

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

Ondersteuning

Het monitoren van
de
onderwijsresultaten
van de leerlingen is
volledig digitaal

Het schoolrapport is een
complete verzameling van alle
onderwijsresultaten.

Onderzoeken

Invoeren

Borgen
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Thema:

Doel:

Things to do:

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

Samenwerking

Een duurzame
samenwerking met
ouders, SPIL en
innoverende
bedrijven is
gerealiseerd

Formeren van integraal kind
centrum

We werken met
een doorgaande
lijn VVE

We werken met
een doorgaande
lijn VVE

We werken met
een doorgaande
lijn VVE

We werken met
een doorgaande
lijn VVE

Ontwikkelen en
implementeren
naschools
aanbod

Borgen

Structureel
overleg VVE
coördinator,
directeur
basisschool en
locatieleider
Dikkie & Dik

Structureel
overleg VVE
coördinator,
directeur
basisschool en
locatieleider
Dikkie & Dik

Structureel
overleg VVE
coördinator,
directeur
basisschool en
locatieleider
Dikkie & Dik

Taken en rollen
VVE coördinator
vastleggen

Borgen

Ouders worden maximaal
betrokken bij het leerproces
van hun kind

Structureel
overleg VVE
coördinator,
directeur
basisschool en
locatieleider
Dikkie & Dik

Onderzoeken
naar de
mogelijkheden
van een
ouderportaal
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Innoverende bedrijven werken
met ons samen om buiten
binnen te halen

We vragen aan
ouders hoe zij
hun kind zien
(omgekeerd
oudergesprek)

We vragen aan
ouders hoe zij
hun kind zien
(omgekeerd
oudergesprek)

We vragen aan
ouders hoe zij
hun kind zien
(omgekeerd
oudergesprek)

We vragen aan
ouders hoe zij
hun kind zien
(omgekeerd
oudergesprek)

Ouders wordt
actief gevraagd
in de klas van
hun kind iets
over hun werk
te vertellen

Ouders wordt
actief gevraagd
in de klas van
hun kind iets
over hun werk
te vertellen

Ouders wordt
actief gevraagd
in de klas van
hun kind iets
over hun werk
te vertellen

Ouders wordt
actief gevraagd
in de klas van
hun kind iets
over hun werk
te vertellen

Beleid
sponsoring
actualiseren

Innoverende
bedrijven via
talenten
coördinator op
activiteiten
binnenhalen

Structureel
keuze
programma
maken van
aanbod

Borgen
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Thema:

Doel:

Things to do:

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

Samen leren als
professionals

Elke medewerker
heeft waarde
toegevoegd aan de
professionele
leergemeenschap op
de school

Het team is eigenaar van de
koers van de school

Het team is
actief betrokken
bij het
opstellen,
uitvoeren en
evalueren van
het jaarplan

Het team is
actief betrokken
bij het
opstellen,
uitvoeren en
evalueren van
het jaarplan

Het team is
actief betrokken
bij het
opstellen,
uitvoeren en
evalueren van
het jaarplan

Het team is
actief betrokken
bij het
opstellen,
uitvoeren en
evalueren van
het jaarplan

We werken met leerteams

Samenstellen
van de
leerteams
gericht op onze
speerpunten

Samenstellen
van de
leerteams
gericht op onze
speerpunten

Samenstellen
van de
leerteams
gericht op onze
speerpunten

Samenstellen
van de
leerteams
gericht op onze
speerpunten

We werken met een kijkwijzer
gericht op leren leren (van en
met elkaar leren)

Onderzoeken

Uitvoeren

Borgen

Medewerkers ontwikkelen
zich continu en zijn in staat tot
reflectie

Vast onderdeel
van onze
gesprekkencyclus

Vast onderdeel
van onze
gesprekkencyclus

Vast onderdeel
van onze
gesprekkencyclus

Directeur faciliteert,
stimuleert en stuurt op
resultaten

Vast onderdeel
van onze
gesprekkencyclus
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Thema:

Doel:

Things to do:

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

Schoolklimaat en
veiligheid

Het Digitaal
Veiligheid Volg
Systeem (DVSS) is
geïmplementeerd
en werkt naar
tevredenheid van
leerlingen, ouders
en personeel.

We werken met het systeem
DVVS

Taken en
verantwoordelijkheden van de
preventiemedewerker zijn
vastgelegd

Digitaal
Veiligheid Volg
Systeem is
structureel
ingebed in ons
onderwijs

Digitaal
Veiligheid Volg
Systeem is
structureel
ingebed in ons
onderwijs

Digitaal
Veiligheid Volg
Systeem is
structureel
ingebed in ons
onderwijs

Onze 8
schoolregels zijn
ingebed in ons
onderwijs

Onze 8
schoolregels zijn
ingebed in ons
onderwijs

Onze 8
schoolregels zijn
ingebed in ons
onderwijs

Alle bestaande
protocollen en
controles
worden
gekoppeld aan
DVVS
Het team is
geïnformeerd
over het
systeem
We maken vanaf groep 1, een
duidelijke koppeling met de
methode Goed Gedaan en
onze 8 schoolregels

Onze 8
schoolregels zijn
ingebed in ons
onderwijs
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Thema:

Doel:

Things to do:

2016 - 2017

Ondersteunend en
stimulerend
schoolklimaat

Samen met ouders
en medewerkers
onderzoeken we de
mogelijkheden t.a.v.
onze schooltijden

In overleg met medewerkers
en MR starten we een
onderzoek

Schooltijden
onderzoeken en
eventueel
aanpassen
volgens
wettelijk eisen

Er is op onze school
ruimte voor
ontdekkend leren

De lege lokalen worden
ontdekhoeken/leerling
werkplekken waar zelf en
ontdekkend leren
gestimuleerd wordt

Doel:

Thema:

Kwaliteitszorg en
ambitie

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

Talenten
coördinator
onderzoekt de
mogelijkheden

Groepen 1 t/m
8 maakt gebruik
van deze
ruimtes

Team toont
eigenaarschap
en borgt de
mogelijkheden

Things to do:

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

We brengen 2 maal per
schooljaar onze opbrengsten
op schoolniveau in beeld

We analyseren
de M en E
toetsen.
Voldoen deze
aan onze
streefnormen?

We analyseren
de M en E
toetsen.
Voldoen deze
aan onze
streefnormen?

We analyseren
de M en E
toetsen.
Voldoen deze
aan onze
streefnormen?

We analyseren
de M en E
toetsen.
Voldoen deze
aan onze
streefnormen?
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