Periode:

2018-2019

Eigenaar: directie/team

Onderwerp: jaarplan 5 schoolplan 2019-2023

Relatie schoolplan 2019-2023

Doel: realisatie schoolplan 2019-2023
Plannen

Plan van aanpak maken voor het realiseren van een nieuw
schoolplan.
In oktober plan van aanpak maken in overleg met interne begeleiders.
Een schoolzelfevaluatie uitvoeren.

Werkwijze

In oktober 2018 aan het team, bevoegd gezag, MR en ouders meedelen
dat het schoolplan geactualiseerd dient te worden. Plan van aanpak delen.
In oktober een schoolzelfevaluatie uitvoeren. Bespreking resultaten in
oktober in teamvergadering/MR.
In oktober 2018 In de Nieuwsbrief opnemen dat er een nieuw schoolplan
komt en in het kort iets vermelden over de procedure en de inhoud.
Het stappenplan wordt uitgedeeld in januari 2019 en toegelicht. Alle
wensen, suggesties over het stappenplan worden genoteerd.
In november 2018 is overleg met het bevoegd gezag over het vóór 1
maart aanpassen van de schooloverstijgende delen.
In teamvergaderingen en op de studiedagen worden de toekomstplannen
ten aanzien van de Stichting, de Parcivalschool, het reken- en
taalonderwijs, het schrijfonderwijs, de leerlijnen, leerlingenzorg,
opbrengsten, toetsen etc. uitgebreid besproken en de resultaten worden,
waar mogelijk, verwerkt in het schoolplan.
Alle gegevens, vergaard in de afgelopen 4 jaren, worden waar nodig en of
gewenst gebruikt voor het schoolplan. In januari wordt gestart met het
bewerken van de digitale versie en wordt de lay-out aangepast. Het
concept- schoolplan wordt verder uitgewerkt en vermenigvuldigd.
April 2019 krijgen de teamleden gelegenheid het concept- schoolplan te
lezen. April/mei 2019 eventuele opmerkingen van de teamleden worden
verwerkt.
Het bevoegd gezag ontvangt eind mei het conceptplan met het formulier
‘Vaststelling van schoolplan’.
De MR ontvangt in mei het conceptplan met het formulier “Instemming
met het schoolplan’.
Juni 2019 De eventuele op- en/of aanmerkingen van de betreffende
geledingen verwerken en komen tot een definitieve versie. Na

instemming MR en vaststelling bestuur is het schoolplan definitief.
Juni 2019 Het schoolplan wordt definitief vastgesteld Eind juni 2019. Het
schoolplan vermenigvuldigen.
Het schoolplan en de formulieren naar de inspectie opsturen. Het wordt
digitaal aangeleverd op het schooldossier van de Inspectie.
Het schoolplan aan de MR gestuurd.
Het schoolplan plan aan het bevoegd gezag gestuurd.

Toetsing/controle

Op de bovengenoemde data controleren of de geplande activiteiten
afgerond zijn.

Evaluatie

Juli 2019 door MR, Team en directie

