Jaarplan: OBS Catamaran 2017
1. Leiderschap
-

-

A3 Digitaal Onderlegger Organisatiegebieden (acties en activiteiten)
Voortgang

Actie : Er is een locatiecoordinator die de zaken op schoolniveau oppakt
Beoogd resultaat: Een zichtbaar aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken op school voor ouders en leerkrachten.
Status:
12-09-2017 Harmen Stans is aangesteld als coordinator. Met als doel hem 4 dagdelen vrij te roosteren voor deze taken.
Op dit moment is hij 3 dagdelen vrij geroosterd.
Actie : Er is een meerschoolsdirecteur die achter de visie staat en deze met het team meer vorm wil geven.
Beoogd resultaat: Een meerschoolsdirecteur zorgt voor het uitzetten van meerjarenbeleid en de aansturing van de locatiecoordinator.
Daarnaast zorgt hij/zij voor de functionerings/beoordelingsgesprekken met medewerkers.
Status:
12-09-2017 Er is nog geen geschikte kandidaat gevonden.

2. Strategie en beleid

Voortgang

Actie : Het team heeft een visie op het gebruik van Meervoudige Intelligentie en cooperatief werken
Pi : 100% van de medewerkers kent de visie en draagt hem uit
- Beoogd resultaat: Er is een duidelijke visie op het gebruik van MI in de school
Deze visie wordt breed gedragen door team en nieuwe directie
De visie wordt uitgedragen door de leerkrachten
De visie is zichtbaar aanwezig nav de 7 zekerheden
De communicatie over deze visie loopt en er wordt gebruik gemaakt van ambassadeurs (ouders en leerlingen)
Actie : Er is een goede samenwerking met IKC partijen en waar we elkaar kunnen versterken wordt de samenwerking extra opgezocht.
- Beoogd resultaat: Samenwerking partijen in de buurt
doorlopende leerlijn
multifunctionele accomodatie
kortere lijnen externe partners/zorgverleners
Inventarisatie partners
samenwerking ijsselcollege
Actie : We verbeteren het onderwijs wereldorientatie, door gebruik te maken van MI en cooperatief werken
Pi : De Catamaran scoort 10% boven het landelijk gemiddelde SBF: kwaliteit van het onderwijs
- Beoogd resultaat: De resultaten van WO zijn 10% hoger dan 2016-2017
Lerelingen zijn meer betrokken bij de lessen
Actie : We zorgen voor eigentijds taalonderwijs dmv de invoering van een nieuwe methode
Pi : De Catamaran scoort 10% boven het landelijk gemiddelde SBF: kwaliteit van het onderwijs
- Beoogd resultaat: Eigetijds taalonderwijs
- Status:
12-09-2017 Er is een start gemaakt met de nieuwe methode taal op maat en spelling op maat. In teamvergaderingen wordt de implementatie besproken. op dit moment hebben we
nog wat software problemen.
Actie : Het woordenschatonderwijs wordt verbeterd door meer woordenschat huiswerk en de technieken van Verhallen toe te passen in de klas.
Pi : De Catamaran scoort 10% boven het landelijk gemiddelde SBF: kwaliteit van het onderwijs
- Beoogd resultaat: Verbetering resultaten woordenschat toets met 10%
Actie : In de groepsplannen worden de methodedoelen en de groepsdoelen SMART benoemd
- Beoogd resultaat: Duidelijke evalueerbare leerdoelen in de groepen
Actie : De resultaten van Spelling verhogen door gebruik te maken van zichtbare spellingscategorieen en deze te modeleren.
Pi : De Catamaran scoort 10% boven het landelijk gemiddelde SBF: kwaliteit van het onderwijs
- Beoogd resultaat: Verbeteren van de spelling resultaten met 10%

3. Management van medewerkers

Voortgang

Actie : Er is een duidelijke taakomschrijving voor OOP (directie/IB/congierge)
- Beoogd resultaat: IB
Directie
coordinatoren
congierge
specialisten
Met als doel duidelijke verwachtingen naar elkaar en aanspreekbaarheid
- Status:
12-09-2017 Er ligt een concept beschrijving IB, directie
Actie : Het team heeft kennis van Meervoudige Intelligentie en weet dit zichtbaar te maken in de praktijk
Pi : 100% van de medewerkers kent de visie en draagt hem uit
- Beoogd resultaat: Er is kennis over MI en het gebruik hiervan in de klas
Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van MI in de klas
Deze afspraken worden opgevolgt en geborgt
- Status:
Er zijn studiemomenten hiervoor gepland
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Actie : Alle leerkrachten maken gebruik van DIM om de betrokkenheid en de effectieve leertijd van de leerlingen te vergroten
- Beoogd resultaat: Grote betrokkenheid leerlingen
Vergroten effectieve leertijd leerlingen
- Status:
12-09-2017 Leerlkrachten hebben kennis van het DIM model

4. Management van middelen

Voortgang

Actie : Er is een aantrekkelijke schoolgids die onze visie goed weergeeft en voldoet aan de wettelijke eisen.
- Beoogd resultaat: Herschrijven van de schoolgids met de nieuwe huisstijl en de nieuwe visie
schoolgids eigentijdser
Beknopt
Via vaste Blick format
- Status:

12-09-2017 Offerteaanvraag uit staan bij Sprekend

5. Management van processen

Voortgang

Actie : De tevredenheidspeiling ouders en leerlingen is afgenomen en er wordt planmatig gewerkt m.b.v. de resultaten
- Beoogd resultaat: Kennis over de tevredenheid van ouders en leerlingen
aanknooppunten om de organisatie te verbeteren
Actie : Er heerst een profesisonele cultuur op de Catamaran, waarbij iedereen elkaar aan kan spreken en van elkaar wordt geleerd.
Pi : 100% van de medewerkers kent de visie en draagt hem uit
- Beoogd resultaat: Benoemen van de wenselijke cultuur
duidelijk verwachtingen benoemen
- positiviteit
- ambassadeurschap
- elkaar aanspreken op niet nakomen van afspraken
Behoefte bepaling, wat is er nodig. Kernkwaliteiten?
iedere maand bespreken tijdens een bijeenkomst
Actie : De ouderbetrokkenheid wordt verhoogt door ouders beter te informeren en uit te nodigen bij projectopeningen/sluitingen.
- Beoogd resultaat: alle ouders komen op oudergesprek, portfolio? Kindgesprekken?
ouders betrekken bij schoolse activiteiten

- Status:
12-09-2017 Communicatie loopt nu via parro en is laagdrempeliger
Actie : De enquête tevredenheid personeel is afgenomen en er is planmatig gewerkt n.a.v. de resultaten
Pi : 75% van de medewerkers is tevreden over het gebouw tijdens het tevredenheidsonderzoek
- Beoogd resultaat: RIE afnemen
meer zicht op de tevredenheid van de medewerkers om te komen tot verbeterpunten voor de organisastie
Actie : De PR werkgroep heeft ervoor gezorgd dat onze school onze visie uitstraalt naar buiten toe.
Pi : Voor externe instanties is de school makkelijk te vinden SBF: herkenbare profilering
- Beoogd resultaat: zorgt voor
bewegwijzering
open dag
communicatie
folders
huisstijl
website
facebook
Met als doel een positieve uitstraling in de buurt en uiteindelijk groei tot ongeveer 200 leerlingen
Actie : De verbouwing MDE is afgerond, waardoor we ons onderwijs nog beter kunnen vormgeven en aantrekkelijk zijn voor (nieuwe) ouders.
- Beoogd resultaat: duurzaamheid
PR uitstraling
aanpassen visie
Met als doel een goed werkende school die het onderwijs ondersteund
- Status:
12-09-2017 De tweede oplevering is bijna. Er zijn leerruimtes gecreeerd. Er is een offerte gedaan voor de aanschaf van nieuwe meubels in de openbare ruimtes.
Actie : Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van ICT en er is een duidelijke visie beschreven op de toekomst.
- Beoogd resultaat: gedifferentieerd leren dmv ICT
ICT middelen onder schooltijd volledig benut worden
Toerusten van personeel
taakomschrijving ICT coordinator
Presenteren ICT plan en uitrollen
Gebruik van devices bij de kleuters
UItrollen 40 laptops in de school
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