
Jaarplan 2021 - 2022

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

Onze doelen voor schooljaar 2021-2022 zijn:

Scholen van Waarde
● We ontwikkelen visie en voeren de dialoog over burgerschapsvorming
● We ontwikkelen een planmatige aanpak om doelgericht te werken aan heldere leerdoelen op de

burgerschaps domeinen: democratie, participatie en identiteit
● We werken planmatig aan de geformuleerde doelen en maken inzichtelijk hoe de leerlingen zich

ontwikkelen ( sociale en maatschappelijke competenties). Burgerschap is op alle niveaus zichtbaar en
merkbaar in de schoolcultuur

● We ontwikkelen visie en voeren de dialoog over duurzaamheid
● We formuleren schoolbrede doelen over eigenaarschap van leerlingen, deze zijn zichtbaar en

merkbaar in ons onderwijs

De leerkracht maakt het verschil
● We maken leren zichtbaar d.m.v. werken met doelen- en datamuur
● We hebben schoolbrede afspraken gemaakt ten aanzien van aansluiten bij de onderwijsbehoefte van

de leerlingen die (meer)begaafd zijn.
We hebben schoolafspraken gemaakt rondom planmatig en structureel aansluiten bij de
onderwijsbehoefte. In deze schoolplanperiode willen we deze afspraken verankeren in de dagelijkse
praktijk

● We maken schoolbrede afspraken (op bouwniveau) ten aanzien van leerlijn “ leren leren” en deze
leggen we vast  in schoolbeleid

● We zijn in staat om ruimte (geen vrijheid) te bieden voor het eigenaarschap van kinderen

Gespreid leiderschap
● We werken verder aan de professionele cultuur: feedback en feedforward geven
● We groeien verder door naar een wij-cultuur  (samen lessen voorbereiden en delen met elkaar wat je

doet). We doen collegiale consultaties. N.a.v. de bordsessies gaan we met een leervraag bij een collega
kijken.  Zo maken we gebruik van elkaars kwaliteiten/talenten en deskundigheid

● We ontwikkelen kindgesprekken verder door
● We doen onderzoek naar een schoolbrede lijn voor het gebruik van het “ leerlingenbord”

Toekomstgericht onderwijs
● We zorgen ervoor 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 formuleren schoolspecifieke doelen bij toekomstgericht onderwijs
● We stellen twee 21e eeuwse vaardigheden centraal


