SCHOOLPLAN 2022-2023
Good practice
uitwisselen,
meekijken bij
praktijk

Ontwikkelen
decaantaak en collegiale consultatie
met MBO, VMBO,
PO en bedrijfsleven

Doorlopende
leerlijn LLB
Uitrol leerjaar
3 en 4

Samenwerking
regulier VO
Arrangementen
bovenbouw

Pilotklas HAVO

Doorontwikkelen
ICT-vaardigheden
team en leerlingen
Ontwikkelen
coachingstraject

2022-

-------

2023

--

-

--

--

--

2022-

Sterk
techniekonderwijs:
-keuzevakken
-drones
-stage
-masterclass

---- -

Verbinding maken
met actuele maatschappelijke thema’s
en landelijke onderwijsvernieuwingen

2024

Interne en externe
partners betrekken
bij effectief samenspel,
meten tevredenheid

Een passende
bedrijfsvoering met
zicht op
ontwikkelingen en
tijdig anticiperen

Dienstbaar
Leiderschap

20222023

----

--- - - - - -- --- --- ---- -

Basis
op orde

-------------

20222023

Leerling- en
ouderbetrokkenheid
bij ontwikkelingen
binnen de school

Medewerkers
ontwikkelen eigenaarschap en ervaren
voldoende ruimte - - -voor
professionaliteit

-----------

2024

2024

Besturings
filosofie
Samenwerking

Opvolging geven
aan afstemming
SO-VSO t.b.v.
vergemakkelijken
overstap

2024

Professionalisering/
scholing:
-2e graads opleiding
-5-steps

2024

2023

-

Bij Inspectie opgaan voor beoordeling ‘Goed’

Strategisch
HRM

HR-beleid is gericht
op profiel, regie,
eigenaarschap

-

--

Doorlopende
leerlijn integreren
van andere thema’s
rondom
‘De gezonde school’

2024

Samenwerking versterken en expertise
uitwisselen tussen
PO, VSO, MBO en
jeugdhulpverlening

-------------------

--

--

--

2023

2024

Nieuwe onderwijsconcepten,
data is leidend,
helder streefdoel
en ambities

--- ----- ---- --- ---- --- - - -- - -- --- --- -- - ----

--

--

2022-

--

--

--

Vanuit de
gesprekkencyclus
focus op inzet en
ontwikkelen

----

--

--

--- ---

--

Proeftuin
schoolaanwezigheid

------

Onderwijs
rendement

Vanuit NPO:
-hw begeleiding
-llb
-feedback
-plg
-datateam

2023

Passend
Onderwijs

---

Visie op gedrag

Schooleigen
thema

Visie op toetsen
en examineren

2022-

--

Arangementen
doorontwikkelen, o.a.
TOM, Trajectklas en
afstandsonderwijs

Opstarten
onderwijs-zorgarrangementen
i.s.m. gemeente

-----------------

Inrichten
datateam
Cum Laude

Team en MR
betrekken bij
PDSA-cyclus en
ambities van de
school

Collegiale consultatie bevorderen
op alle uitvoeringsniveaus (directie,
docenteen, CvB,
OOP)

Doorontwikkelen
feedbackcultuur

Examencommissie en
bouwcoördinatoren

Begroting is
leidend bij
investeringen en
besluitvorming

20222023

I.s.m. diverse
afdelingen van
stafbureau zaken
rondom
leerlingengroei
bewaken

Voor onderwijskundig beleid, personeelsbeleid,
stelsel vankwaliteitszorg & sponsorbeleid: klik hier

