Antoniusschool

Jaarplan 19-20

Onderzoek naar de eindresultaten van onze school.

ONDERWIJS

Acties

Betrokkenen



 Directie
 Zorgteam
 Leerkrachten




Bestuderen van de resultaten gedurende de
schoolloopbaan;
Onderzoek naar resultaten van de afgelopen twee jaar;
Bespreken van het onderzoek met het
leerkrachtenteam.

Werken met de nieuwe methode Blink

ONDERWIJS

Acties

Betrokkenen











Starten met de nieuwe methode Blink voor
aardrijkskunde en natuur;
Januari: Evalueren, dan keuze doorgaan of
keuzetraject;
Kijken of Blink geïntegreerd een optie is om in te
voeren.

Ingrid
Wendy
Danny
Brigitte

Kiezen van een nieuwe rekenmethode

ONDERWIJS

Acties

Betrokkenen














Uitzoeken welke rekenmethode het best passend is
voor onze school;
Voor de meivakantie besluiten welke methode gekozen
wordt;
In het rekenbeleidsplan beschrijven hoe de
rekenmethode ingezet gaat worden.

Daphne
Vivian
Kim
Jolanda P
Monique
Karin
Anne

Implementatie Digikeuzebord en leerling observatiesysteem groep 1-2

LEERKRACHTEN

Acties

Betrokkenen



 Leerkrachten groep
1-2
 Zorgteam

Implementatie Digikeuzebord en leerling observatie
systeem groep 1-2.

De werkwijze van het zorgteam

ZORG

Acties

Betrokkenen






 Zorgteam
 Directie




Presentatie visie op IB aan team;
Vervolgtraject in samenwerking met Orion;
Bespreken rol directie en orthopedagoge in zorgteam;
Bespreken visie op leren en samenwerking directie en
zorgteam.
Januari tussenevaluatie;
Juni eindevaluatie.

Aanzet tot kaderen mogelijkheden en grenzen qua gedrag in de school

ZORG

Acties

Betrokkenen




 Zorgteam

Huidige situatie in kaart brengen;
Onderzoeken mogelijkheden (verbreding/verdieping) ter
ondersteuning voor leerlingen met opvallend gedrag en
van hieruit een plan opstellen.

Hybride werken door een Cloud-oplossing en een Sharepoint
Acties

Betrokkenen











ICT







Schooljaar 2019-2020 gebruiken als overgangsjaar om in
de Cloud te gaan werken;
Aanbieden uitgebreide cursus voor een 10-tal
medewerkers over het gebruik, zodat deze andere
medewerkers kunnen ondersteunen (Key-users);
Herfstvakantie: overzetten devices op het nieuwe
systeem (Intune);
Januari 2020: Aantal medewerkers testen het systeem;
Mei 2020: Doorvoeren eventuele aanvulling en
verbetering;
Mei 2020: Volledig overgaan op het werken met het
nieuwe systeem, server wordt op alleen lezen gezet;
Eind van het schooljaar wordt de server uitgezet.
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