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Evaluatie borgingstaken
Niet afgerond
Cultuureducatieplan
Er is een cultuurbeleidsplan. Start september schooljaar 2017-2018
aug - jul
cultuureducatieplan

De Klaver Schooljaarverslag 2018 - 2019

leerkrachten De
Klaver

2

Vervolg schooljaar 18-19
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Evaluatie projecten
Verbeteren
Onderwijs en Kwaliteit | Zorg en begeleiding // Passend onderwijs

Portfolio
Uiteindelijk gewenste situatie
portfolio is goede afspiegeling van hetgeen een kind op school doet/kan.

Implementeren
Onderwijs en Kwaliteit | Samenwerking

KIVA
Uiteindelijk gewenste situatie
Kiva is vast onderdeel van leerstofaanbod op De Klaver.

Implementeren
Onderwijs en Kwaliteit | Leerstof aanbod

rekenmethode
Tijdsplanning
aug - jul
invoering methode

leerkrachten De
Klaver

Methode Getal en ruimte junior volledig ingevoerd.

Meetbare resultaten
Toetsmomenten LVS M en E-toetsen.

Uiteindelijk gewenste situatie
Nieuwe methode Getal en ruimte junior wordt ingezet in de groepen 3 t/m 8. Structuur methode
wordt gevolgd. Verbetering in resultaten zichtbaar.
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Verbeteren
Onderwijs en Kwaliteit | Leerstof aanbod

leesonderwijs
Tijdsplanning
jan leesonderwijs
jul

leerkrachten De Klaver

We gaan over tot aanschaf Estafette voor groep 4. We gaan na het eerste half jaar
evalueren en beslissen of we overgaan tot aanschaf voor groep 5/6

Uiteindelijk gewenste situatie
Voortgezet technisch lezen voor alle groepen eventueel in combinatie met begrijpend lezen.

Verbeteren
Onderwijs en Kwaliteit | Strategie en beleid

Identiteit
Tijdsplanning
augustus ID plan

Directie

Er is overleg met Erik Renkema geweest met team, ID commissie en ouders. We gaan
komend schooljaar verder. ID commissie heeft heirover uitleg gegeven aan ouders.
Studenten van Erik gaan helpen met eerstkomende vieringen.

Meetbare resultaten
Meenemen in de ouderenquête.

Uiteindelijk gewenste situatie
ID passend bij een samenwerkingsschool en bij de samenleving waarin onze kinderen leven.

Verbeteren
Onderwijs en Kwaliteit | Strategie en beleid

leerKRACHT
Tijdsplanning
sep - jul
leerKRACHT

leerkrachten De Klaver

Jaar 2 leerkracht is afgerond. We gaan nu verder met Noordkracht. Vervolg in komend
schooljaar.
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Meetbare resultaten
Doelen op alle klassenborden=100%

Uiteindelijk gewenste situatie
Leerkracht geïmplementeerd op voor de school beste wijze.

Verbeteren
Onderwijs en Kwaliteit | Innovatie

IPC
Tijdsplanning
aug planning IPC lessen
jun

leerkrachten De Klaver

IPC begeleiding is afgerond. Leerkrachten hebben IPC voor de groepen 3 t/m 8
geïmplementeerd. Er is interen een IPC coordinator actief die o.a. als aanjager fungeert.

Meetbare resultaten
planning IPC staat in de computer.

Uiteindelijk gewenste situatie
IPC is onderdeel van pallet van de leerkrachten van De Klaver.

Ontwikkelen
Onderwijs en Kwaliteit | Innovatie

Technasium (werktitel)
Tijdsplanning
aug - Ontwikkeling Technasium
apr

leerkrachten De Klaver

Doe lokaal wordt zo ingericht dat we er zowel met techniek lessen als
handvaardigheidslessen en IPC gebruik van kunnen maken. Er komen displays om gemaakt
werk in ten toon te stellen en er is een vaste plek voor de 3d printer. Hebben (nog) geen
naam gegeven aan de ruimte. Wel komen er visuals op de ramen die duidelijk maken
waarvoor het lokaal bestemd is.

Uiteindelijk gewenste situatie
Leerlijn techniek, optimale inzet doelokaal. " Technasium" is vast onderdeel van ons onderwijs.
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Ontwikkelen
Onderwijs en Kwaliteit | ICT

digitale geletterdheid
Tijdsplanning
aug evaluatie met ICT coördinator
jul

Directie

Plan van aanpak besproken met team vastgelegd met Basicly. Start gedurende volgend
schooljaar i.v.m. oplevering nieuwbouw. Op dit moment beschikken wij niet over voldoende
hardware om zinvol te kunnen starten.

Uiteindelijk gewenste situatie
Er is een volledige leerlijn voor digitale geletterdheid op De Klaver.

Implementeren
Personeel | Ontwikkeling

Leerkracht
Meetbare resultaten
Leerling- en leerkracht borden zijn gevuld. Team stelt behaalde doelen zichtbaar vast. Successen
worden gevierd.

Uiteindelijk gewenste situatie
Leerkracht vast onderdeel van De Klaver.

Ontwikkelen
Huisvesting | Nieuwbouw

inrichting school
Tijdsplanning
augustus
plan inrichting

Directie

Offertes aangevraagd volgens afgesproken procedure. Straxs, Schilte en Heutink

Uiteindelijk gewenste situatie
Compleet nieuwe inrichting school passend bij PVE.
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Ontwikkelen
Huisvesting | Nieuwbouw

schoolplein
Tijdsplanning
aug plan schoolplein
dec

Directie

Plan passend bij visie is gemaakt, offerte opgesteld. Gedeeld met betrokken partijen,
Giezen, KAW, Klaas Noordhof.

Uiteindelijk gewenste situatie
Schoolplein passend bij visie op onderwijs De Klaver.
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