
Samenvatting evaluatie Jaarplan Carolus schooljaar 2016-2017 

HOE WORDT GEWERKT AAN DE ONTWIKKELING VAN UW KIND? 

 

Inleiding 

Drie jaar geleden is bij het inspectierapport gebleken dat een aantal zaken op school aandacht verdienden. Hier heeft eerst de 

interimdirecteur Han Nielen met het team aan gewerkt aan getrokken en nu heeft Erika Kraai dat overgenomen. Zo is als eerste 

begonnen met een nieuwe methode voor het rekenonderwijs. Ook is gewerkt aan de teamvorming en het elkaar aanspreken op 

zaken zonder dat dit als kritiek wordt vervaren.  Specifiek is aan onderstaande onderwerpen hard gewerkt in het schooljaar 

2016-2017. 

Informatie en communicatie technologie (ICT): 

Snappets worden breed ingezet, er is een ICT beleidsplan en er is een werkgroep 21ste eeuwse vaardigheden om uw kind klaar te 

maken voor de digitale toekomst. Het ICT lokaal is volledig in gebruik genomen.  

Trainingen leerkrachten: 

Bedrijfshulpverlening (BHV), opleiding cultuur coördinator en pest coördinator, studiedag voor het jonge kind, teamstudiedagen 

en collegiale bezoeken dragen bij aan de ontwikkeling van de school en leerkrachten. 

Meerbegaafden: 

Er is een plan opgesteld. Dit zorgt voor meer structureel aanbod. Er zijn een aantal kinderen gestart met de class for the gifted.  

Partnerschap met ouders: 

Het traject ouderbetrokkenheid 3.0 is gestart en daaruit is een regiegroep van ouders en leerkrachten gevormd. In dit kader zijn 

er ook twee cursussen aan ouders aangeboden en er zijn ouderkamers georganiseerd door Zebra Welzijn (koffie-uurtjes met 

ouders) 

Taalonderwijs: 

Studiedag woordenschat, taalbeleidsplan is in de maak zodat het taalonderwijs verder verbetert. 

Opbrengstgericht werken: 

Er zijn groepsplannen met informatie over het niveau van de kinderen zodat altijd goed worden bepaald welk niveau een kind 

aan kan.  

KIJK-methode bij kleuters: 

Er zijn twee gesprekken met ouders gevoerd op basis van KIJK (een methode om kleuters te volgen), verdere invoering volgt 

zodat het kleuteronderwijs beter aansluit bij het niveau van het kind. 

Personeelsbeleid 

Er zijn persoonlijke ontwikkelingsplannen, functionerings- en beoordelingsgesprekken, coaching en een verzuimplan. Het is 

belangrijk dat de leerkrachten kunnen vertrouwen op goed personeelsbeleid. 

Kwaliteitszorg: 

Er is een vragenlijst afgenomen bij leerlingen, ouders en leerkrachten waaruit allerlei verbeterpunten naar voren zijn gekomen 

(van losliggende stoeptegels tot het wegnemen van gevoelens van onveiligheid). 

Samenwerking met de peuterspeelzaal: 

Vindt zes keer per jaar plaats en twee gezamenlijke studiemomenten voor een goede aansluiting op het kleuteronderwijs. 


