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Jaarplan 2017-2018
Panta Rhei biedt toekomstgericht onderwijs
Door voortdurende innovatie blijven we het onderwijs ontwikkelen. We zijn nieuwsgierig en onderzoekend: we zorgen dat we zelf ‘over muurtjes heen kijken’ om te durven
verbeteren en vernieuwen. We zoeken naar nieuwe ontwikkelingen en omarmen deze na toetsing aan onze kernwaarden. We bieden ervaringsleren, onderzoekend leren
en mogelijkheden om te experimenteren. We verdiepen ons in de veranderende rollen van de leerkrachten, van de leidinggevenden en van ouders. Bij toekomstgericht
onderwijs spreken we onder andere over 21st century skills. Onderwijs en leren zien er in de toekomst ongetwijfeld heel anders uit, niet alleen qua leermiddelen, maar ook
op het gebied van onderwijsdoelen, werkwijzen en zelfs de plek van het onderwijs. Innovatie op het terrein van de digitalisering wordt niet door politiek of het bestuur
voorgeschreven. Teams onderzoeken, experimenteren en bepalen zelf op welke wijze de leerlingen het beste voorbereid kunnen worden op de steeds veranderende
samenleving en hun toekomstige arbeid.

Doel

Activiteit

1. Invoeren en doorontwikkelen portfolio
(onderdelen/fasen/ontwikkelingslijnen) en
gekoppelde gesprekscyclus
ouders/leerling/leerkracht groep 1 t/m 8

Het portfolio is ontwikkeld.
Vanaf 2017-2018 wordt het
portfolio ingevoerd in de
groepen 5 t/m 8. In de
groepen 1 t/m 4 wordt geexperimenteert met het
gebruik van het portfolio.
Een aantal onderdelen wordt
verder ontwikkeld.
Vanuit onderzoek van
huidige stand van zaken het
beleid formuleren en een
daarbij behorend plan van
aanpak (implementatie)
maken.

Directeur BB,
specialist portfolio

Directeur onder-,
en bovenbouw
Specialist
duurzaam
verbeteren
Zorgcoördinator

Juli 2018

100 %

Huidige stand van zaken in
beeld brengen en beleid
maken.

Directeur onder-,
en bovenbouw
Specialist
duurzaam
verbeteren

Juli 2018

75 %

2. Beleid vaststellen duurzaam verbeteren (portfolio,
datamuur, doelenbank, reflecteren,
oudergesprekken etc.)

3. Implementeren van het formuleren van
leerdoelen.

Tijd
(afgerond)
Juli 2018

Kosten

Afronding

Bijzonderheden

75 % Het rapport voor groep 5
t/m 8 vervalt.

Zorgcoördinator

4. Borgen rekenmethode Wereld in Getallen (WIG)
gehele school

Door kernteambijeenkomsten en klassenbezoeken
de leerlijn rekenen bewaken
en verankeren in het
onderwijskundig beleid.

Directie en
rekenspecialisten

Juli 2018

100 %

5. Borgen afspraken rondom technisch (voortgezet)
lezen

Versterken van leerkracht
handelen m.b.t. het
technisch (voortgezet) lezen.
Koppeling tot stand brengen
met de betreffende
kernteams, waardoor
integratie plaatsvindt en leidt
tot versterking van:
- Modellen toepassen in de
instructie
- Samenwerkend leren en
toepassen bij de instructie
- Borgen IGDI model (werken
met niveaugroepen)
- Onderzoek naar
planning/dagtaken/
weektaken

Specialist en
zorgcoördinator

Juli 2018

100 %

PT

Juli 2018

75 %

6. Versterken klassenmanagement

Panta Rhei biedt betekenisvol en geïntegreerd onderwijs
Als onderwijs voorbereidt op de toekomst en een plaats in de samenleving, is het vreemd dat we de lesstof splitsen in vakgebieden. Door vakken te integreren wordt het leren
door kinderen als betekenisvol ervaren. Het geheel is meer dan de delen. Methoden en leermiddelen willen we naar behoefte inzetten en loslaten als dat beter is. We gebruiken
onze omgeving in het leerproces en zoeken naar verbreding. We blijven gestructureerd en planmatig werken en bewaken de leerlijnen, zodat er altijd sprake is van een
beredeneerd en passend aanbod.
Doel
Activiteit
Verantwoordelijk
Tijd
Kosten
Afronding Bijzonderheden
7. Verdiepen van de uitvoering van het
ontwikkelingsgericht Onderwijs

Onderzoek doen naar ideeën
aangaande (veranderde)
mogelijkheden m.b.t.
onderwijs in de toekomst.
Gebruik en werkwijze van
instrument voor
themavoorbereiding en
administratie invoeren.
Invoeren spel in de hoeken.
Hierbij wordt
kennisoverdracht, collegiale
consultatie en verdieping in
de theorie ingezet.
Het huidige taalbeleid wordt
herzien en aangepast aan de
referentiedoelen

PT

Juli 2018

50 % Workshops en scholing

Directeur BB en
specialist OGO

Juli 2018

75 % Kernteam: ontwikkeling
vanuit schooljaar 20162017 voortzetten.

Directeur OB
Zorgcoördinator
OB

Juli 2018

50 % Samenwerking met De
Activiteit

Directeur OB en
taalspecialisten

Juli 2018

75 %

11. Beleid implementeren woordenschatonderwijs

Optimaliseren van de
woordenschatverwerving
van de leerlingen.

PT, taalspecialist

Juli 2018

100 %

12. Het bieden van een gevarieerd aanbod binnen
de thema’s

Cultuureducatie en Techniek
integreren binnen de
thema’s, uitgaande van de
kerndoelen.
Invoeren van de
registratietool Wereldwijzer,

Directie en OGOspecialisten

Juli 2018

50 % Scholing

Directie en OGOspecialisten

Juli 2018

50%

8. Invoeren van instrument voor
themavoorbereiding OB

Betekenisvol en geïntegreerd

9. Leerkrachtvaardigheden versterken naar spel in
de onderbouw (groep 1 t/m 3)

10. Beleid ontwikkelen Taalonderwijs

13. Het waarborgen van het leerstofaanbod
wereldoriëntatie binnen het
ontwikkelingsgericht onderwijs

Samenwerking met ouders en (keten)partners

Panta Rhei werkt structureel samen met ouders en (keten)partners
Goed onderwijs vraagt regelmatige bezinning op wat straks voor kinderen belangrijk is. Onze onderwijstijd vinden we niet toereikend om de brede ontwikkeling van kinderen
in schooljaar
volledig tot zijn recht te laten komen. Daarom werkenontwikkeld
we nauw samen
met andere professionele partners, waarbij we streven naar aansluiting tussen hun aanbod en ons
2016-2017
onderwijs. We zoeken naar een goede afstemming met het voortgezet onderwijs, op basis van wederkerigheid, zodat de ontwikkeling van kinderen naar hun
maatschappelijke rol een doorgaande lijn heeft. Onze belangrijkste partners echter zijn de ouders van de kinderen: in een open en wederkerige samenwerking respecteren
we elkaars rol en werken we met vereende krachten aan de ontwikkeling van kinderen.
Doel
Activiteit
Verantwoordelijk
Tijd
Kosten
Afronding
Bijzonderheden
21a. Beleid ontwikkelen en vaststellen
aangaande communicatie tussen ouders en
school
21b. Profileren van de school
21c. Meer ouderbetrokkenheid en
ouderparticipatie genereren
22. Onderzoek naar mogelijkheden
samenwerking Zeester, Stichting Welschap en
partners uit de wijk

Evaluatie en bijstelling van
huidig communicatiebeleid.

Directie en
zorgcoördinatoren

Onderzoek naar
PT
mogelijkheden t.a.v. profilering
Activiteiten ontwikkelen die
Directie
meer ouderbetrokkenheid en
ouderparticipatie stimuleren.
Onderzoek naar
Directeur OB
mogelijkheden om te komen
tot een (ver)brede school.
Welke partners kunnen hierbij
aansluiten? Wat betekent dit
voor leerkrachten?

Juli 2018

75 %

Juli 2018

50%

Juli 2018

25%

Juli 2018

0% Overleg met
(eventuele) partners

Panta Rhei personeel blijft in ontwikkeling
De leerkracht is de spil van het onderwijs in de groep, degene die passend en kwalitatief goed onderwijs realiseert. De leerkracht beïnvloedt de prestaties van kinderen voor
een belangrijk deel. De wijze waarop kinderen leren, verandert; de middelen waarmee zij leren veranderen. Daarmee verandert ook de didactische en pedagogisch aanpak.
Hoe beter de leerkracht is toegerust om het onderwijs aan de verschillende kinderen in de groep te verzorgen, hoe hoger de kwaliteit van het onderwijs dat wij bieden. Voor
de leerkracht is voortdurende ontwikkeling van zijn vakmanschap vanzelfsprekend. De leerkracht is geen eiland. Het team vormt een professionele leergemeenschap en is als
groep verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Een belangrijk deel van de deskundigheidsbevordering wordt daarom onder regie van de directie georganiseerd:
teamontwikkeling en leren van en met elkaar.
Doel
Activiteit
Verantwoordelijk
Tijd
Kosten
Afronding
Bijzonderheden
14. Herzien van beleid communicatie binnen de
school

Personeel in ontwikkeling

15. Borgen Plan “Steigers” en blijven informeren
over recente ontwikkelingen betreffende
passend onderwijs
16. Vervolgen ontwikkeling van de groepsplannen

17. Het creëren van een goede samenwerking
binnen het (vernieuwde) pedagogisch team

18. Scholing voor start-bekwame leerkracht.
(OGO, Kanjertraining etc.)

19. Taakomschrijving van de LB leerkracht
(specialisme) ontwikkelen.

Er wordt onderzoek gedaan
naar de behoefte van het
team. Vanuit het onderzoek
stellen we beleid vast.
Informeren van leerkrachten
over de invoering en
uitvoering van het beleid
rond zorgleerlingen.
De groepsplannen worden
aangepast n.a.v. het
onderzoek gedaan in
schooljaar 2016-2017.
Vormgeven aan de
vernieuwde
organisatiestructuur van het
pedagogisch team.
Startende en leerkrachten
nieuw op school krijgen
begeleiding en scholing in de
ontwikkeling van het
OGO/kanjertraining etc.

PT

Juli 2018

0% In samenwerking met
externe instantie.

Zorgcoördinatoren

Juli 2018

50%

Directeur BB en
zorgcoördinatoren

Juli 2018

50% .

PT

Juli 2018

0% Externe coaching

Directeur en
Zorgcoördinator

Juli 2018

0% Kanjertraining;
Scholing De Activiteit;
collegiale ondersteuning
Project “Kom in de klas”

Samen met specialisten
realistische taakinvulling
maken gekoppeld aan de
doelen van het jaarplan.

Directie en
specialisten

Juli 2018

50% Format taakomschrijving
Communicatie naar
team

20. Bijstellen nascholingsbeleid

Huidige nascholingsbeleid
herzien en aanpassen.
ekwame leerkrachten zoals
benoemd en opgenomen in
de cao-PO.

Directie

Maart 2018

Panta Rhei maakt maximaal gebruik van technologische hulpmiddelen
ICT-ontwikkelingen beïnvloeden het werk en vooral het leren diepgaand. Kennis is snel toegankelijk en parate kennis heeft een andere waarde dan voorheen. Ook de
verwerking van informatie gaat anders. ICT maakt veel mogelijk wat we anders niet of minder goed zouden kunnen: maatwerk realiseren in inhoud, tijd en plaats.
Kinderen krijgen met behulp van ICT directe feedback op wat zij doen en dat bevordert het ontwikkelproces. Digitalisering in de breedste zin biedt mogelijkheden om
het werk van de leerkracht effectiever en efficiënter te maken. Zo maakt de leerkracht de handen vrij voor bijvoorbeeld het sociale aspect in de klas, individuele
aandacht, oudergesprekken of komt er meer tijd voor voorbereiding en nazorg. Daarnaast rust op ons de plicht om leerlingen mediawijs te maken.
Doel
Activiteit
Verantwoordelijk
Tijd
Kosten Afronding Bijzonderheden

Technolische hulpmiddelen

24. Beleid maken ICT
a) Hardware
b) Software
c) professionalisering
d) mediawijsheid

25. Er wordt op uniforme wijze gewerkt met
Chromebooks en Ipads

26. Ontwikkelen van beleid rondom het
ouderportaal van Parnassys

Huidige beleidsplan aanpassen aan
nieuwe ontwikkelingen op gebied van
ICT. Hierin wordt opgenomen met welke
(methode-gebonden) software wordt
gewerkt, welke ontwikkelingen gaande
zijn en hoe de school omgaat met
mediawijsheid. De bestaande
protocollen worden opgenomen in het
plan.
Er worden afspraken geformuleerd over
het gebruik van chromebooks en Ipads.
Het werken met chromebooks en Ipads
wordt geïmplementeerd binnen ons
onderwijs.

Directeur OB en
ICT-er

Juli 2018

50 %

Directeur en
ICT-er

Juli 2018

50% Kernteam en
collegiale
consultatie

Er wordt onderzoek gedaan naar het
openstellen van het ouderportaal. In
leergroepen wordt besproken welke
gegevens we openstellen voor ouders.
Eventueel zetten we een proeftuin uit.

Directie en
zorgcoördinatoren

Juli 2018

0 % Bovenschoolse
ICT-ers worden
gevraagd ter
ondersteuning.

