Missie

Op KC de Troubadour heeft iedereen een eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Samen creëren we een professionele, veilige, uitdagende en
leerrijke omgeving. Vaardigheden worden doorlopend ontwikkeld door een ruim aanbod van spel en kennis. Hiermee ontplooien kinderen zich tot
zelfstandige en zelfbewuste mensen die vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Er wordt samengewerkt. Iedereen hoort erbij. Medewerkers
hebben hoge ambities.
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• Het team werkt als een professionele leergemeenschap in
een open cultuur
• Eigenaarschap is binnen opvang en onderwijs gespreid over
teamleden, subgroepen en management
• Meerjarenplanning ingebed in kwaliteitsbeleid
• Klantgericht handelen door medewerkers, partnerschap
tussen klanten en professionals
• Inhoudelijk onderbouwde en duurzame financiële keuzes
• Tevreden klanten en professionals
• Alle kinderen ontvangen minimaal de basisondersteuning

Positieve ervaringen worden gedeeld
Gedeeld eigenaarschap, leren van en met elkaar
Planmatig en doelgericht werken
Het kwaliteitsbeleid wordt systematisch en cyclisch
uitgevoerd en verantwoord
Trots met hoge verwachtingen
Professionalisering didactisch handelen, doorgaande lijn in
aanbod en werkwijze
Inhoudelijke en praktische aansluiting opvang en onderwijs
Werken vanuit een gezamenlijke visie

Resultaten

Succesfactoren

Kindcentrum de Troubadour levert een waarde(n)volle bijdrage aan elke stap op weg naar volwassenheid in de maatschappij door middel van
hoogwaardige kinderopvang en kwalitatief goed onderwijs. Kinderen ervaren passie en worden uitgedaagd te spelen, te leren en
toekomstgericht hun grenzen te verleggen. Elk kind krijgt ruimte om eigen talenten te benutten, inzicht in zichzelf en in de ander te
ontwikkelen en ervaart verbinding. Veiligheid, open communicatie en samenwerken staan centraal.

Visie

KC de Troubadour BASISSCHOOL JAARPLAN 2019-2020

Doelen

Acties
• Bovengemiddelde score op de Stadsfoto 2019-2020
• Hoogbegaafde leerlingen (h)erkennen en passend
aanbod bieden
• Stijging leeropbrengsten bij de kernvakken
• Open communicatie, constructieve feedback
• Eigenaarschap leerlingenzorg onderdeel van
ketenverantwoordelijkheid met leraar als basis
• Open digitale werkomgeving realiseren in de ‘cloud’,
overal en altijd toegankelijk
• Documenten en afspraken actualiseren en voor
iedereen digitaal inzichtelijk als naslagwerk
• PDCA-cyclus verbonden aan eigenaarschap, doelen
en planning PLG’s
• Intensiveren afstemming van het didactisch en
pedagogisch handelen van leerkrachten
• Intensiveren afstemming leerlijnen en programma’s
van klassen, het versterken van doorgaande lijnen
• Realisatie bezuinigingen en duurzame begroting
• Fysieke en sociale veiligheid is oké, wordt
structureel gemonitord, beleid hierover wordt
vastgelegd
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Gesprekkencyclus, start Mevolution
Studie en begeleiding leerkrachten Expliciete Directe Instructie
Teamtraining over leerkrachtrollen en groepsvorming
Feedbacktraining team
Leerkrachten stellen zelf doelen naar aanleiding van analyses en
toetsresultaten
Intensivering monitoring van resultaten en hier planmatig naar handelen
Migratie ict-omgeving naar Miloo (cloud) en introductie chromebooks
medewerkers
Introductie rubrics strategisch beleid (gekoppeld aan schoolontwikkeling)
Invoeren structureel kwaliteitsoverleg team
Cursus vertrouwenspersoon, actief (zichtbaar, herkenbaar)
Cursus anti-pestcoördinator, actief anti-pestbeleid
Vervolg invoering nieuwste versie rekenmethode Pluspunt
Training IPC voor leerkrachten, koppeling met burgerschap, leerlijn
topografie
Studiebijeenkomst over basis leerlingenzorg, zorgprofiel gerelateerd aan
rubrics
PLG’s functioneren zelfstandig, eigenaarschap PDCA-cyclus
Ontwikkelen van digitaal vademecum
Evaluatie en vervolgfase kind-oudergesprekken
Introductie beleidsplan hoogbegaafdheid en aanvullend lesmateriaal per
klas, meerdere studiebijeenkomsten over (hoog)begaafdheid
Gebruiksvriendelijke website met formulieren voor inschrijving en verlof
Bijgesteld calamiteitenplan
Veiligheidsmonitor bovenbouw, naar aanleiding hiervan eventueel plan
van aanpak opstellen en uitvoeren
Tevredenheidsonderzoek ouders, naar aanleiding hiervan eventueel plan
van aanpak opstellen en uitvoeren
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