Schoolplan ASV
Daltonschool

Visie
Leren met lef

De ASV stimuleert kinderen tot creativiteit en het oplossen van problemen.
De ASV wekt bij kinderen nieuwsgierigheid op en draagt bij aan hun sociale vaardigheden.
De ASV zet kinderen aan tot kritisch denken.

Wat we willen

Waarom we het willen

Hoe we het doen

Wanneer we het doen

We willen de beste
methodes voor onze
leerlingen.

De ASV wil werken met moderne
methodes die passen bij onze
kinderen en onze visie.

We hebben per vakgebied een
expertgroep die de laatste
ontwikkelingen bijhoudt en de school
adviseert over aan te schaffen
methodes.

16/17 Taal en spelling
17/18 Rekenen
18/19 Technisch lezen
18/19 Beleid Engels op de ASV
18/19 Sociaal emotionele vorming
19/20 Aanvankelijk lezen/schrijven

We willen helder en open
communiceren.

De ASV wil vanuit een positief
pedagogisch kader communiceren
met elkaar, kinderen en ouders.

We gaan in drie fasen onze wijze van
communiceren optimaliseren. We
doen dat samen met een externe
partij.

16/17 Communicatie met elkaar
17/18 Communicatie met kinderen
18/19 Communicatie met ouders

We willen een eigentijdse
en goede uitstraling
hebben.

De ASV wil nieuwe uitingsvormen
ontwikkelen zodat we voor
bestaande en toekomstige ouders
aantrekkelijk zijn.

We ontwikkelen samen met ouders
en externe partijen een nieuwe
huisstijl, een website en kijken naar
andere mogelijke platforms.

16/17 Ontwikkelen van nieuwe huisstijl en
logo
17/18 Nieuwe website
18/19 Onderzoek naar andere
mogelijkheden

We willen DE
Daltonschool zijn voor
Amersfoort en omgeving.

De ASV wil haar Daltondroom verder
uitwerken om deze optimaal in te
vullen voor de school.

We zoeken antwoorden op vijf
vragen. We doen dat samen met een
externe partij.

16/17 Hoe werken we vanuit doelen en
leerlijnen met een taakblad op maat en wat
is dan keuzewerk?
17/18 Hoe maak ik gebruik van jouw talent?
17/18 Wat is reflecteren voor mij?
18/19 Hoe neem ik de verantwoordelijkheid
die ik heb en krijg?
18/19 Hoe helpen en coachen we elkaar?

We willen ons aanbod
expressie uitbreiden.

De ASV vindt dat expressie en
cultuur een fundamentele
toegevoegde waarde heeft voor ons
onderwijs.

We maken gebruik van subsidies en
externe partijen om expressie voor
de ASV een prominentere plek te
geven in ons onderwijs aanbod

16/17 Start muziek
17/18 Voortgang muziek
17/18 Oriëntatie op andere expressie
vakken
18/19 Voltooiing muziek
18/19 Start nieuw speerpunt expressie

We willen digitale
technologie inzetten om
onze visie op leren vorm te
geven.

De ASV wil andere vormen van leren
binnen de digitale mogelijkheden
mogelijk maken.

We ontwikkelen een visie en een
strategie om te komen tot goede
keuzes die onze kinderen de
handvatten biedt om de middelen
optimaal te benutten.

16/17 visie ontwikkelen
16/17 infrastructuur verbeteren
17/18 strategie uitzetten
17/18 investeringsplan maken

We willen de doorlopende
zaken aandacht blijven
geven.

De ASV blijft professionaliseren. We
zetten in gang gezette
ontwikkelingen door.
De ASV wil binnen passend
onderwijs goede
basisondersteuning bieden.
De ASV wil medewerkers stimuleren
tot specialismen.

We zetten ons in om optimaal hulp te
bieden aan kinderen. We bieden
individuele scholing en coaching aan
aan medewerkers.
We stimuleren medewerkers tot
verdere professionalisering met
bijvoorbeeld de lerarenbeurs.

16/19 Zorg gericht op basisondersteuning
(passend onderwijs) en het creëren van een
goed aanbod voor pientere- en
hoogbegaafden.
16/17 start opleiden Taalspecialist
16/17 Klassenmanagement
16/17 Denken en werken vanuit leerlijnen.
17/18 start opleiden gedragsspecialist

