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In het schoolplan 2020-2024 zijn de vier bouwstenen voor SPCO Groene Hart uit het Koersplan vertaald naar 
doelen en prioriteiten voor De Fontein. 
 
De 4 bouwstenen zijn:  
Scholen van Waarde 
De leerkracht maakt het verschil 
Gespreid leiderschap 
Toekomstgericht onderwijs 
 
De doelen voor schooljaar 2020-2021 zijn: 

Scholen van Waarde 
● We besteden aandacht aan de verschillende culturen en geloven 
● De 5 kernwaarden zijn zichtbaar aanwezig in de school 
● Sociale veiligheid: de betekenis van ZIEN implementeren we in ons handelen 
● We formuleren schoolbrede doelen over eigenaarschap van leerlingen, deze zijn zichtbaar en 

merkbaar in ons onderwijs. 

De leerkracht maakt het verschil 
● We hebben aan het eind van het schooljaar de herijkte SPCO-visie op leren  schoolspecifiek gemaakt 

en het is zichtbaar in het dagelijks handelen 
● We hebben ons de principes van EDI eigen gemaakt en passen die merkbaar toe in ( 90% van) de 

instructielessen. Dit wordt gedurende deze schoolplanperiode middels klassenconsultaties 
gemonitord. Leerkrachten ontvangen cyclisch feedback op hun lessen 

● We halen de jaarlijks opgestelde ambitie en monitoren de kwaliteit van de gedifferentieerde 
instructie. Zonodig worden leerkrachtvaardigheden verder versterkt 

● We maken een start met  voor alle leergebieden kwaliteitskaarten te maken 
● We hebben schoolbrede afspraken gemaakt ten aanzien van aansluiten bij de onderwijsbehoefte van 

de leerlingen die (meer)begaafd zijn. Deze zijn  verankerd in de dagelijkse schoolpraktijk 

Gespreid leiderschap 
● We groeien naar een wij-cultuur  (samen lessen voorbereiden en delen met elkaar wat je doet). 

Hierbij maken we gebruik van elkaars kwaliteiten en deskundigheid 
● We ontwikkelen kindgesprekken verder door. Leerkrachten stellen samen met leerlingen (leer)doelen 

op die kunnen liggen op cognitief-,interpersoonlijk-,  en sociaal emotioneel gebied. Doel is het gevoel 
van competent zijn en het eigenaarschap van de leerling te vergroten.  

Toekomstgericht onderwijs 
● We zorgen er voor dat alle leerlingen  in aanraking zijn geweest met een doorlopende medialeerlijn 
● Het ICT-leerteam werkt de ict-leerlijnen uit en zorgt er voor dat alle leerkrachten er mee aan de slag 

gaan 
● We stellen twee 21e eeuwse vaardigheden centraal 

 

 


