Meerjaren ambities 2020-2023 OBS DICK BRUNA
In oktober-november is de visie van OBS Dick Bruna herijkt. Dit heeft geresulteerd in een gedragen toekomstperspectief met daaraan
gekoppeld 6 ambitie uitspraken. Voor elke ambitie uitspraak is beschreven wat de leerling en ouders/verzorgers hiervan merken en welke
belofte de medewerker geeft. Vervolgens zijn hele concrete en meetbare succesindicatoren (doelen) geformuleerd voor de komende jaren
lopende het meerjarenschoolplan van de school. Onderstaand zijn ambitie uitspraken en bijbehorende succesindicatoren bij elkaar
gebracht.

AMBITIE UITSPRAAK 1
De leerling
november 2020 OBS Dick Bruna

De leerkracht stimuleert de zelfstandige leerhouding van de leerling en ondersteunt de leerling om eigen doelen te formuleren
en antwoorden te vinden op leervragen.
Wat merkt de leerling?
Ik voel mij mede-eigenaar van mijn eigen leerproces, weet aan welke doelen ik werk en ben in staat om oplossingen te vinden voor leervragen die ik heb.
Wat merken ouders/verzorgers?
Mijn kind is zelfstandig en heeft er vertrouwen in dat hij/zij in staat is om de doelen waaraan gewerkt wordt te bereiken.
Belofte van de medewerker
Binnen mijn onderwijsaanbod zet ik in op het ontwikkelen van een zelfstandige leerhouding bij mijn leerlingen, op een manier die hen helpt om de eigen
ontwikkeling te versterken.
Succesindicatoren (meetbare, waarneembare resultaten) fase 1 januari-juli 2021
▪ Leerlingen weten aan welke doelen zij werken.
▪ Het gedrag van de leerkrachten op onze school is voorspelbaar.

▪ Leerlingen van onze school kunnen omgaan met uitgestelde aandacht van de leerkracht.
▪ Leerlingen zijn in staat om zelfstandig problemen op te lossen.
▪ Leerlingen weten hoe en wanneer zij hulp kunnen inschakelen
▪ Het is voor iedereen helder wat wij verstaan onder mede-eigenaar zijn van het eigen leerproces.
▪ Op onze school wordt met de leerlingen structureel gewerkt aan leren-leren.
Succesindicatoren fase 2: schooljaar 2021-2022
▪ Leerlingen zijn in staat om eigen leerdoelen te formuleren in samenspraak met de leerkracht.
▪ Leerlingen van onze school weten hoe zij zelfstandig antwoord kunnen vinden op de vragen die zij hebben.
Succesindicatoren fase 3: schooljaar 2022-2023
▪ Leerlingen zijn in staat om eigen leerdoelen te formuleren.
▪ Door de leerkracht en de leerling worden inhoudsvolle feedbackgesprekken gevoerd op het gebied van proces en product.
Succesindicatoren nieuwe schoolplanperiode
▪

Leerlingen ontdekken, ontwikkelen en kennen hun talenten en kunnen deze inzetten.

Conclusies en aanbevelingen voor de toekomst

AMBITIE UITSPRAAK 2
Zicht op ontwikkeling en leerkrachthandelen
november 2020 OBS Dick Bruna

De leerkracht heeft vanuit zorgvuldige analyse van de resultaten zicht op de individuele brede ontwikkeling van leerlingen en
verzorgt van daaruit een passend onderwijsaanbod aan leerlingen die geclusterd zijn op basis van hun
ondersteuningsbehoeften.
Wat merkt de leerling?
Wat ik op school leer past bij wat mijn mogelijkheden en bij wat ik nodig heb.
Wat merken ouders/verzorgers?
Mijn kind wordt gezien en gehoord en ontwikkelt zich daardoor op een manier die bij hem/haar past.
Belofte van de medewerker
Het aanbod dat ik realiseer sluit aan bij wat leerlingen nodig hebben en ik heb daar bij passend hoge verwachtingen van iedere leerling.
Succesindicatoren (meetbare, waarneembare resultaten) fase 1 januari-juli 2021
▪ De zorgstructuur van onze school is vastgelegd én voor iedere leerkracht en iedere ouder/verzorger duidelijk.
▪ Leerkrachten analyseren tweemaal per jaar de resultaten van hun leerlingen en maken van daaruit een koppeling met hun leerkrachthandelen.
▪ Het groepsplan is een dynamisch product dat gedurende het schooljaar, daar waar nodig, wordt bijgesteld.
▪ Leerkrachten kennen het ontwikkelniveau van de leerlingen in hun groep en sluiten hier met hun onderwijsaanbod op aan.
▪ Leerlingen worden binnen de eigen groep geclusterd in verschillende aanpakken op basis van hun ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften.
▪ De leerkracht legt alle relevante informatie over een leerling vast in Parnassys.
Succesindicatoren fase 2: schooljaar 2021-2022
▪ Onze school heeft een helder zorgplan.
▪ Leerkrachten kennen de verschillende ondersteuningsbehoeften van hun leerlingen en sluiten daar met hun onderwijsaanbod op aan.
▪ Leerkrachten kennen de leerlijnen voor de verschillende vakgebieden.
▪ Bij het mogelijk doubleren of versneld doorstromen wordt een dialoog gevoerd met ouders. Het advies van school is hierin doorslaggevend.
▪ Leerkrachten zijn in staat om feedbackgesprekken en slechtnieuwsgesprekken te voeren.
Succesindicatoren fase 3: schooljaar 2022-2023
▪

De leerkracht voert kindgesprekken.

Succesindicatoren nieuwe schoolplanperiode
▪
Conclusies en aanbevelingen voor de toekomst

AMBITIE UITSPRAAK 3
Leeromgeving
november 2020 OBS Dick Bruna

Binnen de rijke, betekenisvolle en voorbereide leeromgeving wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen en materialen.
Indien mogelijk en wenselijk wordt in verschillende ruimtes gewerkt.
Wat merkt de leerling?
Ik leer in een omgeving die mij uitdaagt en waarin ik gestimuleerd wordt om mij te ontwikkelen.
Wat merken ouders/verzorgers?
De leeromgeving waarbinnen mijn kind zich ontwikkelt is uitdagend en doet recht aan zijn/haar behoeften.
Belofte van de medewerker
Ik maak bewuste keuzes in werkvormen, materialen en ruimtes bij de inrichting van de leeromgeving voor mijn leerlingen, zodat zij hierbinnen passend tot
ontwikkeling kunnen komen.
Succesindicatoren (meetbare, waarneembare resultaten) fase 1 januari-juli 2021
▪ Het is duidelijk wat wij als school verstaan onder een rijke, betekenisvolle leeromgeving.
▪ Iedere tussenruimte wordt effectief en passend bij het onderwijsaanbod van het moment ingezet.
▪ De scholen van Dick Bruna zijn opgeruimd en netjes.
▪ Het ruimtegebruik binnen de locaties waar we met meerdere partners werken is zorgvuldig besproken en vastgelegd.
Succesindicatoren fase 2: schooljaar 2021-2022
▪
▪
▪
▪

De voorbereide leeromgeving wordt betekenisvol georganiseerd.
De actualiteit heeft een grote rol binnen onze leeromgeving.
Coöperatieve werkvormen worden ingezet binnen ons onderwijsaanbod.
Een diversiteit aan werkvormen is zichtbaar binnen ons onderwijsaanbod.

▪ De fysieke inrichting van de onderwijsruimtes voldoet aan de behoefte van zowel leerlingen als medewerkers.
▪ Onze leeromgeving strekt zich uit naar activiteiten buiten de school.
Succesindicatoren fase 3: schooljaar 2022-2023
▪ Burgerschapsdoelen zijn zichtbaar binnen onze voorbereide leeromgeving.
▪ Bewegend leren is geïntegreerd binnen het onderwijsaanbod op onze school.
Succesindicatoren nieuwe schoolplanperiode
▪
Conclusies en aanbevelingen voor de toekomst

AMBITIE UITSPRAAK 4
Ouders en omgeving
november 2020 OBS Dick Bruna

Ouders/verzorgers worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.
Wat merkt de leerling?
Ik merk dat mijn ouders en mijn leerkracht samen betrokken zijn bij mijn leer- en ontwikkelproces.

Wat merken ouders/verzorgers?
De bijdrage die ik als ouder/verzorger lever m.b.t. het ontwikkelproces van mijn kind wordt door de school gewaardeerd en ik weet waar mijn kind mee
bezig is.
Belofte van de medewerker
Ik zie ouders/verzorgers als experts waar het hun kind aangaat vanuit de thuissituatie en betrek en informeer hen vanuit het professionele
schoolperspectief.
Succesindicatoren (meetbare, waarneembare resultaten) fase 1 januari-juli 2021
▪ Wij organiseren jaarlijks aan het begin van het schooljaar een ouderinformatieavond.
▪ Wij zien ouders/verzorgers als belangrijke bron van informatie vanuit de thuissituatie als het gaat over hun kinderen.
▪ Voor ouders van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften is een groeidocument en/of OPP beschikbaar.
Succesindicatoren fase 2: schooljaar 2021-2022
▪ We hebben een helder communicatieplan en handelen hiernaar.
▪ We hebben het inloopkwartier herijkt en daar consequenties aan verbonden.
Succesindicatoren fase 3: schooljaar 2022-2023
▪

Nader te bepalen op basis van voortschrijdend inzicht, met name vanuit het communicatieplan.

Succesindicatoren nieuwe schoolplanperiode
▪
Conclusies en aanbevelingen voor de toekomst

AMBITIE UITSPRAAK 5
Gedrag en attitude
november 2020 OBS Dick Bruna

Binnen elke groep zijn heldere afspraken gemaakt over gewenst gedrag en daarnaast wordt door de school een helder pest-,
gedrags- en internet/social media protocol gehanteerd.
Wat merkt de leerling?
Ik weet wat er van mij verwacht wordt, kan daar naar handelen en kan en mag zijn wie ik ben.
Wat merken ouders/verzorgers?
Mijn kind wordt gezien en voelt zich uitgenodigd om te zijn wie hij of zij is.
Belofte van de medewerker
Ik omarm de verschillen tussen ieder individu en ga daar respectvol mee om.
Succesindicatoren (meetbare, waarneembare resultaten) fase 1 januari-juli 2021
▪ Wij ontwerpen een helder gedragsprotocol waarin gewenst gedrag op niveau van de leerling, de leerkracht en de ouders/verzorgers beschreven
is.
▪ Het pedagogisch groepsklimaat is het hele schooljaar een aandachtspunt.
▪ Wij ontwerpen een beleidsplan media wijsheid.
▪ De resultaten van de tevredenheidspeilingen voor ouders/verzorgers en leerlingen worden vertaald naar acties in de praktijk.
Succesindicatoren fase 2: schooljaar 2021-2022
▪
▪
▪

We hanteren een helder gedragsprotocol waarin gewenst gedrag op niveau van de leerling, de leerkracht en de ouders/verzorgers beschreven is,
en handelen hiernaar.
We hanteren een beleidsplan mediawijsheid en handelen hiernaar.
We onderhouden onze kennis omtrent gedrag en delen onze kennis en ervaringen.

▪ We maken een plan om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen goed te kunnen ondersteunen en handelen hiernaar.
▪ We hebben binnen onze school een professionele feedbackcultuur.
Succesindicatoren fase 3: schooljaar 2022-2023
▪ We leren leerlingen om kritisch naar zichzelf en naar hun handelen te kijken.
▪ Leerlingen worden gestimuleerd om een onderzoekende houding aan te nemen.
Succesindicatoren nieuwe schoolplanperiode
▪
Conclusies en aanbevelingen voor de toekomst

AMBITIE UITSPRAAK 6
Lerende organisatie
november 2020 OBS Dick Bruna

De door het team gedragen visie is het uitgangspunt voor het handelen van alle medewerkers en de organisatiestructuur. Op
basis hiervan wordt door de directie gestuurd en zijn/blijven medewerkers in ontwikkeling.
Wat merkt de leerling?
Ik ben zelf mede verantwoordelijk voor wat ik leer en hoe ik dat doe. Mijn leerkracht helpt mij hierbij.
Wat merken ouders/verzorgers?
Mijn kind is mede-eigenaar van het eigen leerproces op een school die in beweging blijft.

Belofte van de medewerker
Als leerkracht stimuleer ik het mede-eigenaarschap voor het eigen leerproces bij leerlingen. Daarnaast voel ik mij verantwoordelijk voor mijn eigen
ontwikkeling.
Succesindicatoren (meetbare, waarneembare resultaten) fase 1 januari-juli 2021
▪ De school heeft een duidelijk scholingsplan waarbinnen de professionalisering van medewerkers gewaarborgd wordt.
▪ Iedere medewerker neemt de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling.
▪ Ruimte die ontstaat om nieuwe of bestaande taken/rollen in te vullen wordt bij alle medewerkers kenbaar gemaakt en/of uitgezet.
▪ In onze school zijn kennisteams georganiseerd en deze zijn op inhoud gekoppeld aan jaarplan/schoolplan.
▪ Voor iedere medewerker is de normjaartaak helder ingericht binnen Cupella en hierover wordt voor het einde van het schooljaar een
normjaartaakgesprek gevoerd tussen medewerker en directeur.
Succesindicatoren fase 2: schooljaar 2021-2022
▪ Leerlingen zijn mede-eigenaar van het eigen leerproces.
▪ Talenten van leerlingen worden versterkt.
▪ Iedere medewerker zorgt dat zijn/haar bekwaamheidsdossier actueel is.
▪ Medewerkers zijn op basis van expertise/affiniteit gekoppeld aan een kennisteam.
Succesindicatoren fase 3: schooljaar 2022-2023
▪

Alle leerkrachten zijn op de hoogte van de doorgaande lijnen in de brede zin van het woord voor zowel vakgebieden als de doelen van ‘leren
leren.
▪ Er wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en talenten.
Succesindicatoren nieuwe schoolplanperiode
▪
Conclusies en aanbevelingen voor de toekomst

