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Voor het komende schooljaar staat het volgende op de rit: 

- Schoolbreed een cyclisch proces van thema’s opzetten, die tweejaarlijks herhaald worden. Alle thema’s zijn 

erop gericht dat hier sterke realistische praktijken aan gekoppeld kunnen worden, zodat de voorwaarde voor 

OGO-onderwijs geborgd is. Schoolbreed gaan we hier de leerlijnen voor wereldoriëntatie en woordenschat 

aan koppelen, zodat alle doelen logisch verdeeld zijn en we dekkend werken. -> Begeleiding Heliks 

- Het vernieuwde rooster van activiteiten wordt ingevoerd, zodat alle groepen op dezelfde manier de leerdoelen 

koppelen aan activiteiten en schoolbreed dezelfde taal gesproken wordt. 

- Het taalbeleidsplan zal ingevoerd worden, hierin ligt specifiek het accent op begrijpend lezen. Dit zal een extra 

impuls krijgen, om kinderen hier nog beter in te kunnen stimuleren.  

- We gaan na de herfstvakantie starten met een project in samenwerking met Brede Buurt Oosterheide. Thema 

van het project is ‘gezondheid’ en we willen dit koppelen aan praktisch koken op school. We willen dan ook 

een kinderkeuken realiseren op onze school, zodat we hierna blijvend kunnen koken met onze groepen. Hierbij 

willen we ook de binnentuin uitbreiden, zodat we het hele jaar door kunnen verbouwen en daarnaast wordt 

onze Buurtpluktuin verder gerealiseerd. 

- We willen binnen ons samenwerkingsverband bekend staan als  ‘inclusieve school ‘. We hopen hier ook 

middelen aan te kunnen onttrekken in de vorm van een schoolarrangement, zodat we onze huidige 

onderwijsinrichting kunnen voortzetten. In dit kader zijn studenten van het IKC-Atelier vast aan het leggen wat 

ons pedagisch handelen zo sterk maakt. 

- Vanwege de grote wisselingen in personeel bij de voorschool en onderbouw investeren we komend jaar veel in 

begeleiding. Dit zal met name geinvesteerd worden door Yvonne. (IB-er onderbouw) Om deze reden is in de 

verdeling van onze IB-ers groep 4 naar de bovenbouw verschoven.  

- Olga is nog volop bezig met haar LOF onderzoek aan aanvullende opleiding. Dit levert rijke impulsen op voor 

ons cultuuraanbod, maar ook onze coachingsvaardigheden. Zo hebben we onder andere vanuit haar LOF de 

Iris-Connect aan kunnen schaffen. Een prachtig systeem voor (zelf)evaluatie. Dit zal verder geimplementeerd 

worden.  

- We willen de mini-ondernemingen voor groep 7&8 verder uitbouwen, zodat deze sterk ingebed worden 

binnen ons onderwijs en hier voor ieder kind veel te halen valt.  

 


