Jaarplan 2017-2018
Vorig jaar heb ik het jaarplan tijdens de informatieavonden met u gedeeld en toegelicht. Omdat we
nu geen informatieavond hebben (maar startgesprekken) deel ik onze plannen in deze Koerswijzer.
Mocht u hierover vragen, opmerkingen hebben, kom even langs voor een verhelderend gesprek.
Niet schromen, maar komen; ik doe dat namelijk graag. Daar komt bij dat we het samen doen, daar
hoort bij dat we elkaar bevragen en begrijpen. Zie ook mijn schrijven (terugblik / evaluatie) in de
vorige Koerswijzer. Tip: op pagina 4 en 5 van het informatieboekje kunt u lezen waar we voor staan
(missie) en gaan (visie). Onderstaande is een praktische uitwerking van die visie voor dit schooljaar.
Op de website (www.hetkompasdronten.nl ) kunt u - klik door op ‘beleid en afspraken’ - het
overkoepelende beleidsplan inzien. Ik heb het dan over het Schoolplan. Dit schoolplan heeft
meerdere doelen:  het functioneren als een centraal document binnen de schoolontwikkeling;  het
plannen en vormgeven van toekomstig beleid;  het geven van inzicht in de ambities en concrete
plannen voor de komende jaren. Maar goed, nu onze plannen voor dit schooljaar.
De speerpunten dit jaar zijn :
- ‘Eigen’ wijzer en eigenaarschap - werkgroepen i.c.m. structuur studie-/werkvergadering,
VierKeerWijzer, startgesprekken
- Professionaliteit (focus op onderwijsinhoudelijke ontwikkeling) - werkgroepen,
VierKeerWijzer, professionalisering IB en directie
De onderwijskundige ontwikkel onderwerpen zijn verdeeld over een aantal werkgroepen. We weten
ons namelijk samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling & kwaliteit van ons onderwijs. Om
overleg en afstemming mogelijk te maken hebben we gekozen voor een andere vergaderstructuur.
Daarom zijn er dit jaar meer studiedagdelen ingepland waarbij alle collegae aanwezig zijn. Op die
dagdelen zijn de kinderen vrij.
VierKeerWijzer (werkgroep) uitbouwen
We gaan ons verder verdiepen in het werken met VierKeerWijzer. Dit onderwijsmodel gebruiken we
om ‘ruimte voor eigenheid’ in de praktijk te brengen bij de zaakvakken (wereldoriëntatie in de
onderbouw en aardrijkskunde / geschiedenis in de bovenbouw). Zie ook www.vierkeerwijzer.nl). We
laten ons hierin begeleiden door Marco Bastmeijer, de bedenker en eigenaar van dit model.
Concreet gaan we meer investeren in het (samen) voorbereiden / ontwerpen van lessen en hoe ICT
daarbij kan ondersteunen. Daarnaast willen we nadenken hoe we eigenaarschap van de leerlingen
echt gaan vormgeven, ook in de rapportage en beoordeling.
Taal-/Spellingonderwijs (werkgroep)
Sinds vorig jaar werken we met een nieuwe methode (Taal Actief). Dit jaar zal er meer aandacht zijn
voor afstemming m.b.t. het gebruik van de methode. Welke accenten leggen we, welke materialen
gebruiken we, hoe gaan we om met de geboden extra mogelijkheden. Ook zullen we bepalen of er
vanuit de methode voldoende wordt aangereikt om groepsplannen op te stellen.

Rekenonderwijs (werkgroep)
In het beleidsplan wat we gaan uitvoeren gaat het over : jaarplanning, instructie (IGDI - model individuele gedifferentieerde directe instructie), automatiseren (en het oefenen en onderhouden
hiervan), toetsafname, maatwerk en extra aandacht. Ook zullen we dit jaar bepalen aan welke
vereisten de groepsplannen moeten voldoen en hoe we de oefensoftware zo optimaal mogelijk
kunnen inzetten.
Kanjertraining (werkgroep) uitbouwen
We willen nog meer uit de Kanjertraining halen dan we al deden. Daarom hebben we dit jaar een
Kanjerweek (start 18 september) i.p.v. een Kanjerdag; we geven de kinderen die dag de folder van
de Kanjertraining ´Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect’ mee. Ook organiseren we
op 17 oktober een ouderavond over de Kanjertraining. De Kanjeraanpak werkt namelijk nog beter als
deze zowel thuis als op school wordt toegepast… We maken gebruik van het bijbehorende
pedagogische leerlingvolgsteem(KanVas), om beter zicht te houden op de gewenste
sociaal-emotionele ontwikkeling. Tijdens bouwvergaderingen zullen we regelmatig evalueren hoe de
kanjerlessen (en de gewenste praktijk) verlopen, waarbij we parels en puzzels met elkaar zullen
delen. We zorgen ervoor dat alle leerkrachten een actuele licentie hebben om de Kanjertraining te
mogen geven. Met de Kanjertraining werken we o.a. aan onze doelen die staan omschreven bij
‘Compassie’ (pagina 5 informatieboekje). Zo geven we op proactieve wijze vorm aan anti-pest beleid.
Dit was overigens ook een van de aandachtspunten n.a.v. het oudertevredenheidsonderzoek.
ICT & mediawijsheid (werkgroep)
Onze ICT-er volgt dit jaar de ICT-opleiding die Codenzbreed wordt aangeboden. Dit jaar willen we
onze computerprogramma’s inventariseren en beargumenteerd bepalen wat we wel / niet gaan
gebruiken. We plannen momenten in om het gebruik van relevante programma’s te oefenen, ons
eigen te maken. We bezinnen ons teambreed tijdens een scholingsmiddag op onze visie m.b.t.
Mediawijsheid. Last but not least zal voor de herfstvakantie het beleidsplan ICT worden vastgesteld.
Daarin beschrijven we hoe we op Het Kompas werken en willen werken op het gebied van ICT.
Identiteit (werkgroep)
Na bezinning in het afgelopen jaar gaan we het volgende doen. We kiezen voor een andere
vormgeving van de maandvieringen. We steken in op meer verdieping bij de Bijbelverhalen en zullen
flexibeler omgaan met het Bijbelrooster van onze methode Kind op Maandag. Vooral in de groepen
1 t/m 4 is behoefte aan meer aandacht voor de advents- en lijdenstijd. In de groepen 5 t/m 8 is voor
elke groep de Samenleesbijbel aangeschaft om het samen Bijbel lezen te stimuleren. Ook zullen we
dit jaar weer een identiteitsvergadering houden.

Professionalisering IB-ers en directie (4 bijeenkomsten à 1,5 uur met Peter Snijders - Windesheim)
Thema’s:
• Professionele cultuur: stimuleren van een op samenwerken en samen leren gerichte cultuur;
• Professionele ruimte en gespreid leiderschap: ontwikkelen (en benutten) van het professioneel
kapitaal van de school. Werken vanuit de drie rollen van de schoolleider/IBer;
• Werken vanuit (en betekenis geven aan) een collectieve ambitie;
• Onderzoeksmatig werken aan verbetering van de eigen beroepspraktijk, elkaars talenten beter
leren kennen en benutten, verkenning van elkaars dynamieken door deze te benoemen en de
meerwaarde en synergie ervan te onderzoeken (directie-IB);
• Omgaan met bepaalde kritische beroepssituaties (behandelen casuïstiek uit de eigen
schoolpraktijk).
Doelen:
- Doorontwikkeling van gespreid leiderschap en competenties op het gebied van het werken
vanuit een collectieve ambitie, het ontwikkelen van een professionele cultuur, het benutten
van de professionele ruimte, versterking van de slagkracht directie-IB en het op een
onderzoeksmatige wijze werken aan verbetering van de eigen beroepspraktijk.
- Bij de professionele ontwikkeling staat integratie van nieuwe kennis en vaardigheden met
persoonlijke eigenschappen en ontwikkelbehoeften centraal. Hierbij staat steeds de eigen
beroepspraktijk centraal.
- Persoonlijke professionele reflectie is in dit professionaliseringstraject een belangrijk
aandachtspunt, hierbij wordt uitgegaan van het principe van Drieslagleren. De ontwikkeling
van het persoonlijk leiderschap en het Drieslagleren lopen als een rode draad door het
traject heen.
- Enkelslagleren: anders doen, verbeteren (PDCA-cyclus), verandering op regelniveau;
- Dubbelslagleren: anders denken, vernieuwen, verandering op inzichtniveau;
- Drieslagleren: anders ‘zijn’, verinnerlijking, verduurzaming, verandering op principeen identiteitsniveau

