2021: WAT GAAN WE SAMEN DOEN?

Innoveren en hoge
opbrengsten

Dialoog versterken met onze stakeholders.

Technisch onderwijs stimuleren.

I n gesprek met onze leerlingen over de
school.

Innovatieve projecten in elke school.
We noemen ze ook wel versnellingsvragen.
Voorbeelden: teams begeleiden zodat ze
sneller kunnen vernieuwen, een werkplaats
bouwen, extra investeren in personeel en ICT.

S cholen en kinderopvang werken steeds
intensiever samen.
We werken samen vanuit diversiteit. En zijn
volop bezig om ons onderwijs toekomstbesten
dig te maken. We versterken het hart van ons
onderwijs: ikjijwij en nieuwsgierigheid.

Kennis om
verder te
bouwen

Nieuwsgierigheid

Nieuw: Reviewteam start met bezoek aan
scholen. Het doel is om elkaar naar een nog
hoger plan te brengen.

Jezelf kennen,
talenten, leren
leren

Meet up reviewteam

januari

Basisvakken,
taal en
rekenen

ikjijwij-week staat in het teken van
de Global goals.
Alle elf scholen werken vanuit sprankelende
eigen ambitieplannen. Steeds vaker maken
onze leerlingen deze activiteiten mee:
• Buiten leren en meer toepassen in de echte
wereld.
• Spannend onderwijs, dus een stapje uit
je comfort zone.

Ontwikkelen

• Fouten maken! Want dat hoort erbij.
• Vaak wisselende groepjes, zodat je met
iedereen leert samenwerken.
• Leerkrachten die nog meer samenwerken.
• Leerkrachten die vragen stellen en de leerling
denktijd geven.
• We vragen de leerlingen vaker wat er beter kan!

COVID-19: onderwijsachterstanden
minimaliseren. We trekken alles uit de kast
om achterstanden door de corona-pandemie
te beperken. Hoe? We focussen nog meer op
leerdoelen, op behoud van talent en goede
uitstroom naar het voortgezet onderwijs.
En op een verlengde schooldag, met sport
en cultuur. We leren enorm veel van het
thuisonderwijs. Met die lessons learned
kunnen we ons onderwijs verder verbeteren.

ikjijwij in de week van
het openbaar onderwijs

Tevredenheidspeiling

Uitbreiden van zonnepanelen en ledverlichting.
Projecten in school stimuleren.
Huisvestingsplan ontwikkelen samen
met Gemeente Rheden.

Netwerken

Financiën
Het huishoudboekje van de Scholengroep:
IN
Rijksbijdrage OCW
Overige baten

Digitale school: uitvinden hoe we met
digitale middelen het onderwijs op school
en op afstand (thuis) optimaliseren.
Zelfevaluaties: format verder ontwikkelen.

Samenwerken
= ikjijwij

Lef en experimenteren

Nieuwsgierigheidsdag: in de roosters wordt
geregeld dat elke medewerker jaarlijks een dag
kan meekijken bij een andere school of groep
binnen Veluwezoom.
Verhelderen van rollen en competenties
in de school zodat ze aansluiten op onze
missie en het managementstatuut.
Elk kind blijft op de school van keuze:
minimaal verwijzen, maximaal samenwerken.
Investeren in opleiding en ontwikkeling.
Eigen Risico Dragerschap: we zoeken naar
meer eigen regie en creatieve oplossingen
rond ziekteverzuim en vitaliteit.

Jaarbeeld 2020
verschijnt

Rollen verhelderen n.a.v.
managementstatuut

UIT
Personeel
Afschrijvingen
Huisvesting
Overige lasten

Samenhang versterken en verhelderen
tussen kernteam, koersoverleg en
kenniskringen.

€ 11.968.242
€ 288.945

€ 9.884.125
€ 492.363
€ 925.140
€ 1.116.560

Elke school begroot zelf:
Leermiddelen • opleiding en ontwikkeling van
personeel • energie en schoonmaak. Ook de
stichting investeert in innovatie en opleiding.

Nieuw: Kenniskring Onderwijsbehoefte
en gedrag voorbereiden.
Met opleidingsscholen samenwerken.
In de regio: aandacht voor PassendWijs,
het Regioplan en het voortgezet onderwijs.
We vergroten de doorgaande lijn 0-14 jaar,
dat is goed voor de kindcentra en het
voortgezet onderwijs.
We vervolgen het onderzoek naar een mogelijke
bestuurlijke samenwerking met het PCBO.

Scholengroepmiddag

zomervakantie

Vragen of suggesties? Mail naar info@scholengroepveluwezoom.nl

“We doen natuurlijk heel veel meer dan
dit. Volg ons via de digitale kanalen.
Collega’s, hopelijk kunnen we elkaar
later dit jaar live ontmoeten op de
Scholengroepmiddag 2021!”
Hannelore Bruggeman,
voorzitter college van bestuur

Zelfevaluaties
(maart en september)

december

Ontwerp: Deel 2 ontwerpers

Ikjijwij, nieuwsgierig
naar de toekomst

Duurzaamheid

Met circa 180 leerkrachten geven we goed onderwijs
aan 1.722 leerlingen in 11 scholen.

Concept en tekst: de C-sleutel

Voortvarend verder! Dat doen we. Want Veluwezoom is uitstekend
bezig, zo bevestigt de onderwijsinspectie. Op deze poster lees
je de bovenschoolse plannen voor 2021. De volledige begroting
vind je in Office 365 of op scholengroepveluwezoom.nl

