Het compact schoolplan Anne Frankschool
Waar staan wij voor? Wij geloven in
onderwijs waar kinderen met plezier en
vanuit intrinsieke motivatie de basis leren
en tot ontplooiing komen. Ontplooiing
betekent dat kinderen hun eigen keuzes
durven en kunnen maken en daar trots op
zijn. Elk kind, ongeacht verschillen, krijgt
bij ons op school de kans zich breed te
ontwikkelen samen met anderen.
Kinderen willen leren als wij een veilige,
vertrouwde en uitdagende omgeving
bieden: zingend de school in, fluitend naar
huis. Hoe kijken wij naar leerlingen en
ouders? Leerlingen zijn leergierig,
nieuwsgierig en hebben plezier in leren.
Zij hebben hun eigen talenten en, kunnen
verantwoordelijkheid dragen en nemen
en voelen zich verantwoordelijk voor het
groepsproces. De leerinhoud, sfeer en
sociale omgeving zijn voor hen belangrijk.
Leerlingen hebben respect voor elkaar.
Ouders zijn verschillend en vragen om een
eigen benadering. Zij zijn partners; samen
zijn wij verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van het kind.

Gedeeld leiderschap & acties
Welke
procesorganisatie is het meest
Acties:
effectief bij het behalen van onze
resultaten?
We werken vanuit een professionele
cultuur. Dat wil zeggen dat we samen met
behulp van werkgroepen/ontwikkelteams
werken aan onze gewenste jaarlijkse
resultaten en samen als team de
verantwoordelijkheid nemen hiervoor. Het
schoolplan op A-3 formaat is hierbij de
basis. We werken volgens de PDSA cyclus.
Project leerKRACHT ondersteunt de
procesorganisatie. Regelmatig evalueren
wij onze cultuur en het gedrag dat we
willen versterken en achter ons willen
laten. Jaarlijks bepalen we samen onze
speerpunten en prioriteiten.
We richten onze overleg- en
vergaderstructuur zodanig in dat we
hieraan kunnen werken en elkaar feedback
kunnen geven. Collegiale consultatie maakt
deel uit van onze professionele cultuur.

Als je op onze school zit dan
beloven wij jou dat:
-Wij je kansen bieden naar behoefte en
extra aandacht indien nodig
-Wij je zien, naar je luisteren en
vertrouwen hebben in jouw capaciteiten
-Wij je uitdagen, nieuwe dingen bieden
en je wereld groter maken
-Wij het optimale uit je halen, zowel de
basis- als de sociale vaardigheden
-Wij je leren verantwoordelijkheid te
nemen voor je eigen leerproces en
zelfredzaamheid
-Wij je leren samen te werken met
anderen binnen een veilige speel- en
leeromgeving
Als uw kind op de Anne Frankschool zit
dan beloven wij: verantwoordelijkheid
samen te delen, elkaar te helpen en in
gesprek te blijven met behulp van open
en eerlijke communicatie.

Wij zijn goed in: ontwikkelingsen toekomstgericht werken en
duidelijkheid bieden aan ouders
en kinderen
Wij blinken uit in: veilig klimaat,
eenheid en gezamenlijkheid in
de doorgaande lijn
Leidend is voor ons: een goed
pedagogisch en didactisch
klimaat, een plezierige sfeer en
het optimale uit het kind halen
Kernwaarden. Waar mag men
ons op aanspreken en waar
spreken wij elkaar op aan?
-Gepassioneerd en bevlogen
-Kwaliteits- en resultaatgericht
-Gezamenlijk, humoristisch en
sociaal
-Ontwikkelingsgericht en
uitdagend
-Verantwoord

Acties en resultaten 2017-2018

Wanneer hebben wij onze
belofte ingelost?
-Leerlingen kijken terug op een
plezierige schooltijd. Ouders en
leerlingen zijn tevreden
-Leerlingen zijn in staat om eigen
verantwoorde keuzes te durven
maken
-Leerlingen hebben voldoende
vaardigheden om op hun eigen
niveau door te groeien; hun
rugzak is goed gevuld
-Ouders bevelen onze school aan

Externe ontwikkelingen waar
we rekening mee moeten
houden
-Passend onderwijs
-Koersnota Basis Fluvius
-Gedifferentieerd en
gepersonaliseerd onderwijs
-21st Century Skills
-ICT ondersteuning
-Drie kernfuncties van het
onderwijs
-Krimp
-Lerende organisaties
-Toekomstbestendigheid
organiseren
-Partnerschap met ouders
-Kwaliteit, opbrengsten en
meten.

Doelen en resultaten 2016-2019

Borgen van ons leesonderwijs
Verbeterteam Onderwijsproces: acties gericht op:

Aan het einde van het schooljaar zijn er schoolbreed gemaakte afspraken t.a.v. het

Coöperatief leren
Aan het einde van het schooljaar zijn de schoolafspraken omtrent de werkwijze van
coöperatief leren op de Anne Frankschool geborgd.

Analyseren van de resultaten
Aan het einde van het schooljaar is voor elke klas een rekenmap en een map begrijpend
lezen waarin we de resultaten van de methode en van CITO analyseren. Hierdoor ontstaat
een doorgaande lijn van groep 3-8 voor rekenen en lezen.

Het MT stuurt en bewaakt het totaalproces
van het A-3 schoolplan en de voortgang inOrganisatie
de werkgroepen en bewaakt de interne
communicatie die hiermee samenhangt,
de inrichting van studiedagen, de
agendavoering en organiseert het samen
werken en samen leren: de lerende
organisatie.

Resultaten Bestuur en financiën:
Goede kwaliteitszorg en gezonde financiën.



Resultaten Leerlingen en ouders:




Borgen van reeds geïnitieerde ontwikkelen
Verdiepen van de professionele dialoog binnen
het team
Analyseren van de resultaten voortzetten en
uitbouwen
Verdieping van LeerKRACHT met focus op
doelen stellen
Een doorgaande lijn op het gebied van sociaal
emotionele ontwikkeling
Ontwikkelen en invoeren van beleid dat leidt tot
talentontwikkeling van onze leerlingen waarin
21 century skills een duidelijke plaats krijgen.
Verbeteren en verstevigen van onze kwaliteit en
kwaliteitszorg
Ontwikkelen en invoeren van beleid dat leidt tot
het adequaat en effectief hanteren van ICT als
onderwijsmiddel
Stimuleren van een onderzoekende houding bij
de leerling én de leerkracht door de OIDS



Resultaten medewerkers
-Deskundigheidsbevordering vanuit speerpunten en
eigenaarschap in de klas
-Project LeerKRACHT implementeren
-Rekenen: leren analyseren en diagnostische
gesprekken te voeren
-Talentontwikkeling medewerkers en leerlingen
-P.D.S.A. cyclus kunnen hanteren.








Resultaten Maatschappij en omgeving
-Samenwerking Toermalijn en de Laarhorst
-Opzetten plusklas met de Laar Oost en West



Resultaat
Verbeteren & vernieuwen

Succes bepalende factoren. Wat helpt
ons? Willen we versterken?
-Elkaar professioneel aanspreken
-Volgens PDSA werken
-Versterken van de tijd voor werk in de
eigen klas
-Anders i.p.v. opnieuw
-Versterken van wat we nu (al) doen
-Prioriteiten stellen en keuzes maken,
-Onderwijs inhoudelijk uitwisselen
-Collegiale consult atie
-Project LeerKRACHT:
onderwijsinhoudelijk.

Doelen en resultaten 2016-2019

leesonderwijs op de Anne Frankschool en deze worden vastgelegd en cyclisch
geëvalueerd.

Strategie & beleid

Cultuur: wat laten we achter
ons?
-Niet realistische doelen stellen
-Niet effectief werken
-Gebrek aan prioritering (keuzes
maken)
-Overal op ingaan (teveel hooi op
de vork)
-Niet realistische planning (te
weinig tijd nemen).

