2019: WAT GAAN WE SAMEN DOEN?
Deze poster bevat een impressie van bovenschoolse plannen en
ontwikkelingen voor dit jaar. Het volledige verhaal lees je in de
begroting ‘ikjijwij, leren en leven doen we samen’ van Scholengroep
Veluwezoom. scholengroepveluwezoom.nl

Arbeidsvoorwaarden
• Met de cao zijn ook taak
karakteristieken van de leerkrachten
veranderd. Wat houdt dit nu eigenlijk
in?
• Teams ontwikkelen werkverdelings
plannen. Overleg-en basismodel
verdwijnen.

Nieuwe websites
zijn online
januari

Jaaragenda 2019
verschijnt

Elke school, elk onderwijsteam en de
stichting stellen strategische plannen
op voor 2019-2023. De input komt
van het personeel, uit tevredenheids
peilingen en gesprekken met ouders
en leerlingen. We gaan nog met stake
holders in gesprek over de toekomst
van het onderwijs. Kortom: via de
ikjijwij-route.

Onderwijskwaliteit
Het is een grote verantwoordelijkheid
goed onderwijs te bieden en ervoor te
zorgen dat alle leerlingen het juiste
onderwijsaanbod krijgen. Continue
verbeterprocessen helpen ons daarbij.

Financiën
Basis op orde

Week van de
nieuwsgierigheid

Heroriëntatie
onderwijsteams

Expertises

• We blijven alle meerwaarde uit de
onderwijsteams halen. En checken:
klopt de samenstelling in relatie tot
de prognoses van leerlingaantallen?
• Alle scholen lanceren hun nieuwe
website en ouderapp. We versterken
onze communicatie met tools (zoals
deze Jaaragenda, Jaarbeeld 2018,
Office 365) en meet ups.
• Ontwikkeling Kindcentra.
• Informatiematrix (AVG) op orde.

We hebben in 2017 een eenduidige werkwijze van zelfevaluaties afgesproken, die
we elk jaar weer een stap verder brengen.
In 2019 voegen we de ‘plus’ van elke
school toe in de zelfevaluatie. Deze ‘plus’
gaat over 21e-eeuwse vaardigheden.
Om zicht te hebben op voortgang in
groep 1 en 2 gaan we
ontwikkellijnen in kaart
brengen via observaties
in plaats van toetsen.

Ons antwoord op het lerarentekort
is goed en dynamisch werk
geverschap.
• Ook dit jaar speuren we naar kansen
om (nieuwe) medewerkers te boeien
en te binden.
• Talent krijgt bij ons alle ruimte.
• Met ikjijwij draagt iedereen bij aan het grote
geheel.
• We investeren in ieders loopbaan en streven naar
100% deelname aan de digitale gesprekscyclus.

Opleiden en innoveren, daar geloven
we in. Wat staat er op de rol?
• Vervolgopleidingen voor (adjunct)
directeuren en i-Coaches.
• Opleiding voor IB-ers om de preventieve
begeleidende rol te versterken.
• Workshop oudergesprekken.
In elke school brengen we het opleidings
niveau in kaart. We leren via onze
kenniskringen: i-Coaches, IB, taal,
nieuwsgierigheid, rekenen.

Het huishoudboekje van de Scholengroep:
IN
Rijksbijdrage OCW
Overige baten
UIT
Personeel
Afschrijvingen
Huisvesting
Overige lasten

€ 10.628.000
€ 542.900

€ 8.984.389
€ 405.295
€ 770.800
€ 1.161.175

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

Oog voor ieder kind
Onze ambitie is om voor alle 1.670 leerlingen goed en passend onderwijs te realiseren. Daarom:
• optimaliseren we de rol van de IB-ers;
• oriënteren we ons op het onderwijsaanbod van sbo ‘t Sterrenbos;
• evalueren we het Vooruitwerklab;
• passen we de procedure in Meldcode Kindermishandeling aan;
• schrijven we met regionale partners een nieuw regioplan (o.a. over thuiszitters voorkomen,
hoogbegaafdheid, onderzoek naar meer tijdelijke plaatsingen op sbao en dyslexie).

Jaarbeeld 2018
verschijnt

School-ouder-app
geïntroduceerd

Strategische
plannen gereed

Zelfevaluaties

zomervakantie

Vragen of suggesties? Mail naar info@scholengroepveluwezoom.nl

Scholengroepmiddag

“We doen natuurlijk heel veel meer dan dit.
Volg ons via de digitale kanalen.
Collega’s, we ontmoeten je graag op de
scholengroepmiddag.”
Hannelore Bruggeman, bestuurder

Aanmelden voor
bestuurlijke visitatie
december

Ontwerp: Deel 2 ontwerpers

Stapsgewijs investeren we in:
• Onderwijskundige functionaliteiten
(op 5 scholen)
• Energiekosten (zonnepanelen
op 4 scholen)
• V erduurzamingsprojecten
(op 3 scholen)

Programmeren voor leerlingen
i-Coaches onderzoeken de mogelijkheden voor
een leerlijn programmeren voor kinderen. Ook
schaffen we materialen voor programmeren
aan, zoals een licentie voor het programma
Bomberbot en 25 laptops voor groep 6/7.
Onze leerlingen doen zo al op jonge leeftijd
ICT-vaardigheden op.

Goede werkplek

Concept en tekst: de C-sleutel

Werkomgeving

Een speerpunt uit de scholen

Toekomst

Identiteit
We ‘vieren’ onze openbare identiteit met
de Week van de Nieuwsgierigheid. Alle
leerlingen en leerkrachten zetten zich
in voor een Global Child Goal.
De winst voor onze leerlingen? Meer kennis
en ervaring over verantwoordelijkheid
nemen, problemen oplossen en bijdragen
aan een betere wereld.

Met gemiddeld 175 collega’s geven we goed onderwijs
aan 1.670 leerlingen in 11 scholen

