
 

 

Resultaatgebieden Organisatiegebieden 

Verbeteren en vernieuwen 

 De Kameleon daagt uit tot leren! 

Gebaseerd op de drie pijlers:  

Samen, Ontwikkelen, Geluk(t)! 

Samen werken aan realistische persoonlijke 

doelen leidt tot ontwikkeling en geluk! 
 Als ons ONDERWIJS uitdaagt en meer op maat is 

 Als onze MEDEWERKERS de doelen van punt 6 laten zien in hun onderwijspraktijk en met voldoening en 

plezier werken 

 Als onze ORGANISATIE er voor zorgt dat we van en met elkaar leren 

 Als onze OMGEVING deel uitmaakt van ons onderwijs 

Medewerkers gaan respectvol met elkaar 

om en tonen voorbeeldgedrag. 

Bewustwording over de wijze waarop 

gedrag van de medewerkers bijdraagt aan 

de profilering van de schoolorganisatie. 

Versterken onderwijskundig leiderschap 

d.m.v. coaching vanuit kwaliteitsteam. 

Stimuleren persoonlijk leiderschap. 

Medewerkers nemen het initiatief voor 

de eigen ontwikkeling. 

KT leden motiveren en sturen vanuit 

SOOOL en de schoolvisie. Zij stimuleren 

het gesprek over de koers van de school 

Organiseren van teamsessies om visie 

concreet te maken in uitwerking van 

jaarplanonderwerpen. 

Inspireren en aansturen van leergroepen 

in het uitwerken van de 

jaarplanonderwerpen door de leden van 

het kwaliteitsteam. 

Kwaliteitsteam bestaande uit: 

Directeur 

Petra Bergers: ondersteuning en zorg, 

gepersonaliseerd leren middels snappet 

Barbara Tinnenveld: KOV, kindgesprekken, 

spelend leren in 1-2-3, Kanjertraining 

 

Financiële middelen / tijd voor  

collegiale consultatie, kwaliteitsteam voor 

onderwijsvernieuwing en ondersteuning 

leerkrachten bij zorg/ondersteuning, 

scholing voor kwaliteitsteamleden,  

studiedagen gekoppeld aan 

jaarplanonderwerpen. (zie 6) 

 

Goede KT leden die coachen op de 

gestelde doelen 

Juiste expertise binnen halen om juiste  

scholing te geven aan medewerkers tijdens 

studiedagen: 

Snappet, kindgesprekken, spelend leren in 

1-2-3, onderzoekend leren binnen 

Topondernemers, Kanjertraining 

Goede afstemming binnen het KT over de 

processen voor wat betreft 

onderwijskundige doelen (zie 6) 

Financiën / en middelen afstellen op de 

doelen en andersom 

 

 

 

Onze medewerkers laten zien: 

-dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun 

ontwikkeling via POP en portfolio                

-dat ze ICT vaardig zijn                                    

-min.2 keer per jaar een collega dmv 

collegiale consultatie bezoeken                    

-met plezier en voldoening werken              

-ze de doelen van punt 6 in hun 

onderwijspraktijk laten zien 

 

Instructie op maat: Snappet werkwijze 3 

Spelend leren in 1-2-3              

Gezamenlijke thema’s waarin SOOOL 

plaats vindt                              

Kanjertraining: alle leerkrachten behalen 

eindcertificaat en hanteren Kanjertaal en 

vertonen bijpassende houding en gedrag                                     

Kindgesprekken als basis voor 

ontwikkeling                                                 

 

We gaan bij ieder thema 2 keer leren 

buiten de school en halen 2 keer onze 

omgeving (verenigingen, bedrijven, 

ouders) de school in 

Verenigingen, bedrijven en ouders uit de 

regio partciperen in de projecten 

 

Organisatie: 

We werken in drie units. Binnen de drie 

units werken we met basisgroepen en 

niveaugroepen. Voor de vakken taal, 

rekenen en spelling werken we met 

niveaugroepen. Medewerkers werken 

goed samen binnen units 

Hoe doen we dat? 

Medewerkers bereiden samen lessen voor 

en zijn samen verantwoordelijk voor de 

kinderen in hun unit. 

Roosters zijn goed op elkaar afgestemd. 

Er is tijd en ruimte gecreëerd om 

kindgesprekken te voeren. 

Kindgesprekken als basis voor 

ontwikkeling. 

Leerkrachten geven instructie aan kleine 

groepen middels Snappet 

Leerkrachten worden ondersteund ( bij 

o.a. het zelfstandig verwerken door 

kinderen) door onderwijs assistenten 

Leerkrachten worden ondersteund en 

gestimuleerd op onderwijskundig gebied 

door KT. 

Financiën: 

We geven niet meer geld uit dan onze 

begroting. Onze school is financieel 

gezond. 


