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1 Eigen kwaliteitsaspecten 2019-2023

OP1 - Aanbod

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.

Thema Indicator Waardering

Onze parels Groei: hart, hoofd en handen

OP2 - Zicht op ontwikkeling

De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.

Thema Indicator Waardering

Onze parels Betrokkenheid van leerkrachten

Onze parels Samenwerking kind, school en ouders

Onze parels Handelingsgericht werken (HGW)

OP3 - Didactisch handelen

Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.

Thema Indicator Waardering

Onze parels Vertrouwd (fouten maken mag, want daar
leer je van)

Onze parels Kwalitatief goed onderwijs

OP4 - (Extra) ondersteuning

Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.

Basiskwaliteit 3 (ruim) voldoende

OP6 - Samenwerking

De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven.

Basiskwaliteit 3,33 (ruim) voldoende

OP8 - Toetsing en afsluiting

De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig.

Basiskwaliteit 4 goed / uitstekend

SK1 - Veiligheid

Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen.

Thema Indicator Waardering

Onze parels Veilig (waarden en de daaruit voortkomende
normen)

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]
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SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat.

Thema Indicator Waardering

Onze parels Welkom (aandacht)

OR1 - Resultaten

De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm.

Basiskwaliteit 4 goed / uitstekend

OR2 - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in overeenstemming is
met de gestelde doelen.

Thema Indicator Waardering

Onze parels Goede resultaten

OR3 - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen]

De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en voldoet ten minste aan de verwachtingen
van de school.

Basiskwaliteit 4 goed / uitstekend

KA1 - Kwaliteitszorg

Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis daarvan het onderwijs.

Basiskwaliteit 3,1 (ruim) voldoende

KA2 - Kwaliteitscultuur

Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant en integer.

Basiskwaliteit 3 (ruim) voldoende

KA3 - Verantwoording en dialoog

Het bestuur en de school leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en
resultaten en voeren daarover actief een dialoog.

Basiskwaliteit 3,8 goed / uitstekend
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2 Meerjarenplanning 2019-2023

Thema Aandachtspunt '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Streefbeeld De Fontein is een Kwinkschool: sociaal emotioneel leren is een
natuurlijk onderdeel in de omgang met elkaar en het lesgeven

Op De Fontein werken we aan eigenaarschap en de 21ste Century
Skills van de leerlingen (Basicly)

Op De Fontein werken we met Blink, een thematische methode
voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek

Op De Fontein is Bewegend Leren een vast onderdeel van het
lesprogramma

Op De Fontein zijn leerkrachten ook professioneel geschoold m.b.t.
dramalessen.

Op de Fontein wordt professioneel gewerkt met de methode
Nieuwsbegrip en Estafette (begrijpend lezen) en dit heeft een
positief effect op de opbrengsten.

De spellingresultaten zijn door de invoering van de nieuwe
spellingmethode Staal verbeterd.

We hebben een rapport dat past bij de thematische manier van
werken en waarin ruimte is voor eigenaarschap van de leerlingen.

Op De Fontein geven de leerkrachten handelingsgericht (HGW) les
met het EDI-model.

Op De Fontein worden start- en kindgesprekken gevoerd.
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3 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 05TO

Naam: De Fontein

Adres: A H Homanstraat 23

Postcode: 9791BN

Plaats: TEN BOER

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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4 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 05TO

Naam: De Fontein

Adres: A H Homanstraat 23

Postcode: 9791BN

Plaats: TEN BOER

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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