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In het schooljaar 2021-2022 werken we met vier ontwikkelthema’s. Hieronder staat per ontwikkelthema 

beschreven aan welke doelen we werken. Per ontwikkelthema wordt dit verder uitgewerkt in een PDSA-plan. 

Mocht u hierin interesse hebben kunt u deze opvragen bij de directie. Aan het eind van het schooljaar vindt u 

een samenvatting hiervan terug in het jaarverslag. 

 

Pedagogisch klimaat 

D.m.v. dit ontwikkelteam werken we aan de volgende schoolplandoelen:   
- De school beschikt over een actueel en geborgd schoolveiligheidsplan waarin ook de sociale veiligheid 

een plaats heeft.   
- Leerlingtevredenheid: >80% van de leerlingen (gr. 6 t/m 8) voelen zich veilig op school en zijn 

tevreden over het onderwijs en de voorzieningen.    
- De professionele cultuur is goed ontwikkeld.  
- Medewerkers spreken elkaar aan op het nakomen van afspraken.    

 
Jaardoelen:   

- Alle teamleden van het IKC spreken vanuit dezelfde Kanjertaal.    
- Er is een Kanjercoördinator die de kartrekker is van de Kanjertraining, de implementatie begeleidt en 

zorg draagt voor de borging.   
- In iedere groep wordt wekelijks minimaal 1 Kanjerles gegeven.    
- Binnen het IKC en op de website/Social media is het zichtbaar dat we vanuit 

de Kanjertraining werken.    
- (Nieuwe) Ouders worden op de hoogte gebracht over wat wij op het IKC doen 

met de Kanjertraining.    
- Het schoolveiligheidsplan, waarvan sociale veiligheid een onderdeel is, is actueel.    
- Er is een leerling enquête afgenomen waaruit blijkt dat  >80% van de leerlingen (gr. 6 t/m 8) zich veilig 

voelen op school.   
 

Ondersteuningsstructuur 

D.m.v. dit ontwikkelteam werken we aan de volgende schoolplandoelen:    
 

- De resultaten worden cyclisch teambreed geanalyseerd (o.a. middels trendanalyses).    
- We werken met een actueel schoolondersteuningsprofiel dat jaarlijks wordt besproken met het team 

en desgewenst wordt bijgesteld.    
  

Jaardoelen:    
- Er is door de intern begeleider, met input van het team, twee keer per schooljaar 

een schoolzelfevaluatie opgesteld.    
- Twee keer per schooljaar wordt er een schoolzelfevaluatie, met onder andere de trendanalyses, met 

het team geanalyseerd.    
- Het schoolondersteuningsprofiel is actueel en is besproken met het team.   
- Voor de groepsbespreking en leerlingbespreking is een vast format en een vaste structuur.    
- Er zijn eenduidige afspraken over dossiervorming in Parnassys.    

 

IKC ontwikkeling 

D.m.v. dit ontwikkelteam werken we aan de volgende schoolplandoelen:    
- De missie en visie is ontwikkeld en wordt breed gedragen.     
- Er wordt planmatig gewerkt aan schoolontwikkeling en de professionele cultuur.    
- Er wordt geïnvesteerd in een goede samenwerking met Humankind, Kulturhus, het dorp Babberich, 

de gemeente Zevenaar en overige stakeholders.    
- Er worden onderwijsinhoudelijke punten toegevoegd aan de agenda.    
- De school profileert zich verder.    
- Er wordt efficiënt samengewerkt.    
- Medewerkers spreken elkaar aan op het nakomen van afspraken.    



Jaardoelen:    
- Er is een externe contextanalyse.     
- De kernwaarden van het IKC zijn geformuleerd en uitgewerkt.    
- De missie en visie van het IKC zijn ontwikkeld en wordt breed gedragen door het IKC-team.    
- Alle medewerkers zijn op de hoogte van de jaardoelen en weten dat we planmatig aan de 

schoolontwikkeling werken.   
- Medewerkers van zowel de basisschool als Humankind participeren d.m.v. een intensieve 

samenwerking in de organisatie.    
- We zijn als basisschool en kinderopvang samen een IKC en stralen dit ook uit naar buiten.  
- Het IKC-gebouw is zichtbaar in het dorp Babberich.   
- Ieder teamoverleg en studiedag heeft zowel een onderwijsinhoudelijke als praktische invulling.   
- Met feesten en gelegenheden (zoals bijv. schoolontbijt) trekken wij gezamenlijk als IKC op.   

 

Expliciete directe instructiemodel (EDI) 

D.m.v. dit ontwikkelteam werken we aan de volgende schoolplandoelen:    
- Er wordt aandacht geschonken aan het behouden van kwalitatieve didactische vaardigheden.  
- Er is sprake van een goede doorgaande lijn in aanbod en afstemming.  

  
Jaardoelen:    

- Alle teamleden van het onderwijs hebben de EDI (expliciete directie instructiemodel) cursus gevolgd.   
- EDI (of EDI onderdelen) wordt toegepast binnen de instructies van rekenen, taal, spelling en 

begrijpend lezen.   
- De teamleden betrekken leerlingen actief bij de lessen.  
- De teamleden controleren het begrip bij de leerlingen en op basis daarvan nemen ze een beslissing 

voor het vervolg van de les.  
- De teamleden formuleren een lesdoel met een concept en een vaardigheid.  
- De teamleden ontwerpen een kraakheldere instructie bij het lesdoel.  
- De teamleden kunnen omgaan met verschillen organiseren binnen het model van directie instructie.  
- De teamleden kunnen de verantwoordelijkheid geleidelijk overdragen aan de leerlingen.  

   
 


