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1 Optimaliseren Passend Onderwijs

P Passend Onderwijs wordt geoptimaliseerd volgens de wetgeving Passend Onderwijs. De uitvoering van Passend Onderwijs op IKC Stella Nova staat beschreven in het ondersteuningsprofiel.

D Op meerdere vlakken (convergente en divergente niveaugroepen, leer- en ontwikkellijnen staan centraal, instructie en toetsen op niveau, begaafdenonderwijs, doorgaande leerlijn 0 t/m 12 jaar) wordt Passend Onderwijs geoptimaliseerd.

S Vanuit de wetgeving moet iedere school Passend Onderwijs realiseren. Dit is een continu proces dat wordt uitgezet, gemonitord, geëvalueerd en aangepast. Het schoolondersteuningsprofiel is hierbij het uitgangspunt. Het schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks geëvalueerd en geüpdatet, waardoor het onderwijs op IKC Stella Nova voldoet aan de eisen voor Passend Onderwijs.

A IKC Stella Nova heeft een schoolondersteuningsprofiel dat aantoont dat voldaan wordt aan de eisen voor Passend Onderwijs.

Z Binnen IKC Stella Nova is Passend Onderwijs zichtbaar aanwezig en aantoonbaar. Het schoolonder-steuningsprofiel is leidend bij de uitvoering en haalbaarheid van Passend Onderwijs binnen IKC Stella Nova.

2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

P

D De ontwikkeling van de leerlingen wordt continu gemonitord. De monitoring wordt gebruikt om de leerlingen op niveau instructies aan te bieden en toetsen te laten maken. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de leerbehoefte van de leerlingen. Waar mogelijk wordt divergente differentiatie toegepast.

S Na elke periode worden de leerresultaten van de leerlingen geanalyseerd. De leerlingen worden vervolgens in de juiste niveaugroepen geplaatst. Door deze analyse structureel een aantal keren per schooljaar uit te voeren, wordt ingespeeld op de leerbehoefte van de leerlingen. Niveaugroepen kunnen continu van samenstelling wisselen. Waar mogelijk wordt divergente differentiatie toegepast.

A Op IKC Stella Nova wordt gedifferentieerd door instructies op niveau te geven en toetsen op niveau te maken en te werken met convergente en divergente niveaugroepen.

Z Er wordt binnen de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen en Engels gewerkt met divergente niveaugroepen. Binnen de vakgebieden taal, spelling en wereldoriëntatie wordt gewerkt met convergente instructiegroepen. De leerlingen krijgen instructie op niveau en worden op maat getoetst.

3 3. Betekenisvol volgen van leerlingen m.b.v. portfolio’s

P De ontwikkeling van de leerlingen wordt betekenisvol gevolgd met behulp van een portfolio. In het portfolio staan de leer- en ontwikkellijnen centraal.

D Alle leerlingen hebben een portfolio. In het portfolio verzamelen de leerlingen producten waarmee zij hun ontwikkeling bewijzen. In het portfolio staan ook de resultaten die de leerlingen hebben behaald in een periode en wordt gereflecteerd op het leerproces. Er worden doelen gesteld voor de komende periode.

S In schooljaar 2018 – 2019 wordt het werken met portfolio’s doorontwikkeld in Unit 2 en geoptimaliseerd in Unit 1. Dit is een meerjarig proces van monitoren, wijzigen, uitproberen en evalueren dat is gestart in schooljaar 2017 - 2018.

A Aan het eind van schooljaar 2018 – 2019 worden de ontwikkeling van alle leerlingen betekenisvol gevolgd door te werken met portfolio’s. Leerlingen, leerkrachten en ouders verwerven m.b.v. het portfolio inzicht in het leerproces.

Z Elke leerling heeft een eigen portfolio waarin producten en resultaten worden verzameld die de ontwikkeling van de leerling aantonen.

4 Borging portfolio Unit 1 (nieuwe vaardigheidslijst)

P De ontwikkeling van de leerlingen wordt betekenisvol gevolgd met behulp van een portfolio. In het portfolio staan de leer- en ontwikkellijnen centraal.

D Alle leerlingen hebben een portfolio. In het portfolio verzamelen de leerlingen producten waarmee zij hun ontwikkeling bewijzen. In het portfolio zit ook een observatielijst waarmee we de ontwikkeling van de leerlingen per individu in kaart brengen. Deze observatielijst is in schooljaar 2017 - 2018 aangepast.Een adviseur van Onderwijsadvies zal de observatielijst samen met de leerkrachten van Unit 1 kritisch bekijken om te bepalen of de aangepaste lijst voldoet aan de huidige normen. Indien nodig wordt de observatielijst geüpdatet.  

S In schooljaar 2018 – 2019 wordt het werken met portfolio’s geoptimaliseerd in Unit 1. Dit schooljaar wordt ons observatiesysteem kritisch bekeken met hulp van Onderwijsadvies. Eventueel worden aanpassingen aan de observatielijst doorgevoerd. Dit is een continu proces van monitoren, wijzigen, uitproberen en evalueren.

A Aan het eind van schooljaar 2018 – 2019 wordt de ontwikkeling van alle leerlingen betekenisvol gevolgd door het invullen van de observatielijst. De aangepaste observatielijst wordt dan definitief gemaakt. Leerlingen, leerkrachten en ouders verwerven m.b.v. het portfolio inzicht in het leerproces.

Z Elke leerling heeft een eigen portfolio waarin producten en resultaten worden verzameld die de ontwikkeling van de leerling aantonen. De observatielijst is (indien nodig) aangepast en voldoet aan de huidige normen.

5 Ontwikkeling portfolio Unit 2 & 3 (meer verantwoordelijkheid bij de leerlingen)

P De ontwikkeling van de leerlingen wordt betekenisvol gevolgd met behulp van een portfolio. Het kind bepaalt welke producten er in het portfolio zitten. Ook zit er een resultatenlijst in het portfolio met daarop de behaalde resultaten over een bepaalde periode. 

D Alle leerlingen hebben een portfolio. In het portfolio verzamelen de leerlingen producten waarmee zij hun ontwikkeling bewijzen. In schooljaar 2018 - 2019 zal de werkgroep portfolio zich gaan verdiepen in het updaten van het portfolio. Doel is om het kind nog meer eigenaar te laten zijn van het portfolio en de ontwikkeling van het kind beter in beeld te krijgen.  

S In schooljaar 2018 – 2019 wordt het werken met portfolio’s geoptimaliseerd in Unit 2 & 3. Een werkgroep zal voorstellen doen ter verbetring van het portfolio. Dit is een continu proces van monitoren, wijzigen, uitproberen en evalueren.

A Aan het eind van schooljaar 2018 – 2019 zal door de werkgroep een voorstel voor het werken met portfolio's in Unit 2 & 3 worden gedaan. Leerlingen, leerkrachten en ouders verwerven m.b.v. het portfolio een beter inzicht in het leerproces.

Z Elke leerling heeft een eigen portfolio waarin producten en resultaten worden verzameld die de ontwikkeling van de leerling aantonen. De leerling is eigenaar van het portfolio. 

6 Study naar het voeren van ontwikkelgesprekken met kind en ouders

P Het voeren van ontwikkelgesprekken met kind en ouders naar aanleiding van het leerproces dat inzichtelijk wordt gemaakt met behulp van het portfolio (portfoliogesprek).

D De leerkrachten voeren ontwikkelgesprekken met de leerlingen en hun ouders op basis van de producten en resultaten in het portfolio. Hierbij staan de leer- en ontwikkellijnen centraal.

S Tijdens de ontwikkelgesprekken wordt samen met de leerling en zijn/haar ouders de afgelopen periode geëvalueerd en worden doelen gesteld voor de komende periode. Bij de ontwikkelgesprekken ligt de nadruk op het verwerven van inzicht in het leerproces van elk kind. Door dit te monitoren kan het leerproces tijdig worden bijgesteld.

A Aan het eind van schooljaar 2018 – 2019 worden ontwikkelgesprekken gevoerd tussen leerkracht, kind en ouders. Leer- en ontwikkellijnen staan in het gesprek centraal. De producten en resultaten in het portfolio vormen de basis van het ontwikkelgesprek.

Z Leerkracht, kind en ouders zijn met elkaar m.b.v. het portfolio in gesprek over de ontwikkeling van het kind.

7 Creëren van een rijke betekenisvolle leeromgeving

P Alle leerlingen ontwikkelen zich in een rijke en betekenisvolle leeromgeving.

D In schooljaar 2016 – 2017 is binnen IKC Stella Nova een start gemaakt met het creëren van een rijke betekenisvolle leeromgeving voor alle leerlingen. Dit is een proces van een aantal jaren. In schooljaar 2018 – 2019 is er aandacht voor het creëren van een betekenisvolle speelleeromgeving in Unit 1 gekoppeld aan de thema’s waarmee gewerkt wordt, thematiseren onderwijs groep 3, het creëren van een structureel aanbod voor begaafde leerlingen in Unit 1, 2 en 3, diversiteit in het methodisch en thematisch aanbod, geïntegreerde lessen wereledoriëntatie, binnen en buiten leren, ICT (rekenonderwijs en mediawijsheid), 21st century skills, Actief burgerschap & sociale integratie.

S Het leeraanbod aan de leerlingen van IKC Stella Nova moet continu met een kritische blik bekeken blijven worden, zodat kan worden ingespeeld op de behoeften van de leerlingen. De komende jaren zal met elkaar een rijke betekenisvolle leeromgeving gecreëerd moeten worden om aan alle behoeften van de leerlingen te voldoen. Hierbij zullen keuzes gemaakt moeten worden, passend bij onze visie op onderwijs, waarbij haalbaarheid en diversiteit sleutelwoorden zijn.

A Aan het eind van schooljaar 2018 – 2019 zijn stappen gezet bij het creëren van een rijke betekenisvolle leeromgeving op IKC Stella Nova, waarbinnen alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen.

Z De leeromgeving is uitdagend en leerzaam voor alle leerlingen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen ontdekken wie zij zijn.

8 Ontwikkeling rekenonderwijs groep 3 t/m 8 met de methode ‘Getal & Ruimte Junior’ 

P Het rekenonderwijs op IKC Stella Nova wordt in de groepen 3 t/m 8 thematisch aangeboden volgens de rekenmethode Getal & Ruimte Junior.

D In augustus 2017 is gestart met het thematisch aanbieden van de leerstof voor rekenen m.b.v. de methode ‘Getal & Ruimte Junior’. Deze is in de groepen 3 t/m 7 geïmplementeerd. In schooljaar 2018 - 2019 start ook groep 8 met de methode 'Getal & Ruimte Junior'.  Indien mogelijk worden in de groepen 3 t/m 8 ICT middelen ingezet bij het leerproces.

S In schooljaar 2018 - 2019 wordt de implementatie van de  rekenmethode ‘Getal & Ruimte Junior’ continu gemonitord met als doel een goede implementatie in de groepen 3 t/m 8.

A Aan het eind van schooljaar 2018 – 2019 is er in de groepen 3 t/m 8 gewerkt met de rekenmethode ‘Getal & Ruimte Junior’. Het rekenonderwijs wordt thematisch aangeboden.

Z De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen rekenonderwijs op een thematische manier aangeboden.

9 Pilot rekenonderwijs groep 8 (verantwoordelijkheid leerproces bij de leerlingen)

P De leerlingen van groep 8 zijn eigenaar van hun leerproces binnen het vakgebied rekenen.

D In schooljaar 2018 - 2019 willen we de leerlingen van groep 8 meer eigenaarschap geven over hun leerproces binnen het vakgebied rekenen. Ze krijgen meer verantwoordelijkheid in het maken van keuzes en het bepalen van hun leerstofaanbod.

S De leerlingen van groep 8 nemen verantwoordelijkheid in het bepalen van hun leerstofaanbod en het volgen van instructies. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces binnen het vakgebied rekenen. De leerkracht begeleidt hen hierbij. 

A Aan het eind van schooljaar 2018 - 2019 hebben de leerlingen van groep 8 de mogelijkheid gekregen om hun eigen leerproces te bepalen binnen het vakgebied rekenen. Zij hebben zelf verantwoordelijkheid genomen en keuzes gemaakt, waardoor zij eigenaar zijn geweest voor hun eigen ontwikkeling binnen het vakgebied rekenen.

Z De leerlingen maken verantwoorde keuzes in het leerstofaanbod en het volgen van instructies binnen het vakgebied rekenen. Hiermee bepalen zij hun eigen leerproces en zijn daar zelf eigenaar van.

10 Study aanvankelijk leesonderwijs groep 3

P Het huidige aanbod voor aanvankelijk leesonderwijs wordt kritisch bekeken. Voldoet de huidige manier van werken nog aan onze wensen en de behoeften van onze leerlingen?

D De werkgroep gaat diverse methodes bekijken om te bepalen hoe het anvankelijk leesonderwijs er binnen Unit 1 uit komt te zien.

S Samen met een deskundige zal het huidige aanbod worden bekeken en zullen nieuwe methodieken worden eganalyseerd om tot een juiste keuze te komen voor het aanbod van aanvankelijk leesonderwijs in Unit 1.

A Aan het eind van schooljaar 2018 - 2019 is bepaald hoe het aanvankelijk leesonderwijs er de komende jaren uit komt te zien, rekening houdend met onze wensen en behoeften van onze leerlingen. 

Z Het aanvankelijk leesproces in Unit 1 staat uitgewerkt op papier, zodat implementatie kan plaatsvinden in schooljaar 2019 - 2020.

11 Ontwikkeling thematisch werken met wereldoriëntatie

P In schooljaar 2017 – 2018 deed IKC Stella Nova mee aan een pilot thematisch werken met wereldoriëntatie. Deze werd geïnitieerd door uitgeverij Blink. Gebleken is, dat deze methode nog niet volledig voldoet aan onze wensen. In schooljaar 2018 - 2019 gaan we ontbrekende zaken op eigen wijze invulling geven.

D In schooljaar 2017 – 2018 heeft de uitgever van Blink ons benaderd om deel te nemen aan een pilot om wereldoriëntatie te integreren en thematisch aan te bieden. Wij hebben meegedaan aan deze pilot. Ons doel om wereldoriëntatie thematisch en divergent aan te bieden is nog niet behaald, omdat we bepaalde zaken missen in het aanbod. In schooljaar 2018 - 2019 gaan we zelf proberen invulling te geven aan deze hiaten.

S Gedurende schooljaar 2018 – 2019 zullen de leerkrachten van Unit 2 & 3 naast het aanbod van Blink zelf invulling geven aan bepaalde onderwerpen binnen het vakgebied wereldoriëntatie. Ons doel is om het onderwijsaanbod voor het vakgebied wereldoriënatie te verrijken, zodat deze past bij onze visie op onderwijs.

A Aan het eind van schooljaar 2018 – 2019 hebben wij het onderwijsaanbod voor wereldoriëntatie verrijkt, waardoor het beter aansluit op onze visie op onderwijs.

Z Het onderwijsaanbod voor het vakgebied wereldoriëntatie is verrijkt. 

12 Creëren van een gestructureerd aanbod voor begaafde leerlingen

P Een structureel aanbod creëren voor alle begaafde leerlingen op IKC Stella Nova.

D Binnen het reguliere programma dat wordt aangeboden aan alle leerlingen wordt gestart met het opzetten van een structureel programma voor alle begaafde leerlingen m.b.v. verdiepende en verrijkende opdrachten. Het basisaanbod voor begaafde leerlingen wordt gecompact, waardoor tijd en ruimte ontstaat voor het uitvoeren van verdiepende en verrijkende opdrachten.

S Gedurende schooljaar 2018 – 2019 wordt een structreel aanbod voor begaafde leerlingen binnen het reguliere aanbod geïmplementeerd. Het gaat hierbij om zowel een verdieping of verrijking van de reguliere opdrachten als uitdagende bijzondere opdrachten passend bij de behoefte van de leerlingen.

A Aan het eind van schooljaar 2018 – 2019 hebben begaafde leerlingen gewerkt met een uitdagender aanbod en hebben zij zich met dit aanbod kunnen verrijken.

Z Begaafde leerlingen werken, naast hun basisaanbod, aan opdrachten die voor verdieping en verrijking zorgen, uitdagend zijn en bij hun behoeften passen.

13 Creëren structureel aanbod mediawijsheid

P Op IKC Stella Nova wordt gestart met het creëren van een structureel aanbod waarmee alle leerlingen mediawijs worden gemaakt.

D De leerlingen van IKC Stella Nova leren wijs te worden op het gebied van het gebruik van de diverse digitale media. De leerlingen worden op jonge leeftijd mediawijs gemaakt, o.a. met behulp van de deskundigheid van externe instanties.

S De digitale wereld verandert razend snel. Onze leerlingen komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met de digitale wereld en media. IKC Stella Nova wil ervoor zorgen dat alle leerlingen m.b.v. een structureel aanbod mediawijs worden, zodat zij op een goede manier om kunnen gaan met de digitale wereld die op hen afkomt.

A Aan het eind van schooljaar 2018 – 2019 is het concept van het structurele aanbod op het gebied van mediawijsheid klaar, zodat het in schooljaar 2019 – 2020 kan worden geïmplementeerd.

Z Kinderen worden mediawijs gemaakt. Zij krijgen instructies en handvatten hoe zij om moeten gaan met de digitale media.

Wat moet er aan het eind als resultaat zichtbaar zijn?

Tegemoet komen aan de leerbehoefte van alle leerlingen door gedifferentieerde instructies te geven en gedifferentieerd te toetsen. Dit wordt versterkt door het werken met convergente niveaugroepen waar

nodig en divergente (jaargroep doorbrekende) niveaugroepen waar mogelijk.
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14 Creëren structureel aanbod culuuronderwijs

P Op IKC Stella Nova wordt onder begeleiding van het CKC gestart met het creëren van een structureel aanbod voor cultuuronderwijs.

D De coördinator cultuuronderwijs gaat samen met de onderwijsassistent een cursus volgen die wordt aangeboden door het CKC. Gedurende het schooljaar wordt met elkaar een structureel aanbod voor cultuuronderwijs opgesteld.

S IKC Stella Nova wil ervoor zorgen dat alle leerlingen m.b.v. een structureel aanbod op allerlei manieren in aanraking komen met culturele activiteiten. Gedurende het schooljaar wordt een beleidsplan opgesteld waarin beschreven staat hoe cultuuronderwijs wordt aangeboden op IKC Stella Nova.

A Aan het eind van schooljaar 2018 – 2019 is het concept van het structurele aanbod op het gebied van cultuuronderwijsopgesteld, zodat het in schooljaar 2019 – 2020 kan worden geïmplementeerd.

Z Een beleidsplan voor het structureel aanbod voor cultuuronderwijs is opgesteld.

15 Study werken met weektaken

P Er wordt al een aantal jaren gewerkt met een weektaak. In schooljaar 2018 - 2019 zal het werken met een weektaak kritisch worden bekeken en eventueel worden aangepast.

D De werkgroep onderwijsontwikkeling gaat zich verdiepen in het werken met weektaken. Er wordt gekeken wat ons doel is van het werken met een weektaak en of de huidige manier van werken de gewenste manier is.

S In schooljaar 2018 - 2019 wordt een voorstel gemaakt om op een andere manier met weektaken te werken.

A Aan het eind van schoojaar 2018 - 2019 heeft de werkgroep onderwijsontwikkeling een voorstel opgesteld voor het werken met een weektaak.

Z Er wordt open andere manier gewerkt met weektaken, beter passend bij onze visie op onderwijs en het ontwikkelen van zelfstandigheid.

16 Ontwikkeling naar certificaat 'Gezonde school'

P In schooljaar 2018 - 2019 willen we toewerken naar het certificaat 'gezonde school'.

D De coördinator 'gezonde school' zal een traject ontwikkelen en uitzetten om het certificaat 'gezonde school' te behalen. Hiervoor wordt beleid ontwikkeld dat beschreven zal worden in een beleidsplan.

S In schooljaar 2018 - 2019 zal een aantal regels en afspraken worden opgesteld en activiteiten worden gedaan om te voldoen aan de voorwaarde voor het certificaat 'gezonde school'. De coördinator 'gezonde school'is hiervoor verantwoordelijk.

A Aan het eind van schooljaar 2018 - 2019 is het certificaat 'gezonde school' behaald.

Z Het certificaat 'gezonde school' hangt op een zichtbare plek in de school.

17 Samenstellen en werken met een leerlingenraad

P In schooljaar 2018 - 2019 willen we een leerlingraad samenstellen die met ons meedenkt over het onderwijs en activiteiten op IKC Stella Nova.

D In overleg met de leerkrachten van Unit 2 en 3 wordt een aantal leerlingen uitgekozen dat plaats neemt in de leerlingraad. Onder begeleiding van één van de MR leden vergadert de leerlingraad met de directie.

S Het werken met een leerlingraad wordt dit schooljaar opgezet. Aan het eind van het schooljaar vwordt het werken met een leerlingraad geëvalueerd. 

A Aan het eind van schooljaar 2018 - 2019 heeft de leerlingraad een aantal vergaderingen gehad met de directie van IKC Stella Nova over onderwijsontwikkelingen en activiteiten.

Z De leerlingraad vergadert een aantal keren per jaar onder begeleiding van een lid van de MR.

18 Optimaliseren organisatie IKC Stella Nova

P De organisatie van IKC Stella Nova wordt geoptimaliseerd.

D De directeur onderwijs en de manager opvang hebben regelmatig overleg over de organisatie en het (toekomstig) beleid van het IKC. Zij vormen het managementteam en leggen verantwoording af aan hun leidinggevenden. De Units worden georganiseerd door de Unitleiders, de leerkrachten,

pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten.


S In verband met de verwachte groei van het aantal leerlingen zal de organisatie en het beleid van IKC Stella Nova moeten worden aangepast. In overleg met de leidinggevenden van Unicoz en Partou zal een start worden gemaakt met het creëren van een nieuwe organisatiestructuur. Huidige beleidsplannen zullen moeten worden geüpdatet.


A Aan het eind van schooljaar 2018 – 2019 is het optimaliseren van de organisatie van IKC Stella Nova doorontwikkeld. Het managementteam geeft integraal leiding aan het IKC, zet het beleid uit en heeft de huidige beleidsplannen geüpdatet.

Z Het managementteam geeft integraal leiding aan het IKC.

19 Integraal Personeelsbeleid d.m.v. de R&O cyclus (IKC breed)

P Binnen IKC Stella Nova onderwijs wordt er volgens de samengestelde richtlijnen aan IPB gewerkt (R&O cyclus). Functionerings- en resultaatgesprekken zijn onderdeel van een 2-jaarlijkse cyclus. Alle werknemers van IKC Stella Nova onderwijs staan geregistreerd bij het leraar register en werken

continu aan professionalisering en duurzame inzetbaarheid.
P Binnen IKC Stella Nova onderwijs wordt er volgens de samengestelde richtlijnen aan IPB gewerkt (R&O cyclus). Functionerings- en resultaatgesprekken zijn onderdeel van een 2-jaarlijkse cyclus. Alle werknemers van IKC Stella Nova onderwijs staan geregistreerd bij het leraar register en werken

continu aan professionalisering en duurzame inzetbaarheid.


D Directie en leerkrachten van IKC Stella Nova onderwijs werken aan duurzame inzetbaarheid door het volgen van opleidingen en cursussen. Hiermee tonen zij in het register hun professionaliteit aan.

S Jaarlijks moeten alle werknemers zich verantwoorden over de inzet van de uren voor duurzame inzetbaarheid en daarmee hun professionaliteit, onder andere door het voeren van een functionerings- of beoordelingsgesprek.

A Aan het eind van schooljaar 2018 – 2019 hebben alle werknemers van IKC Stella Nova onderwijs hun professionaliteit en duurzame inzetbaarheid aangetoond. 

Z Alle werknemers van IKC Stella Nova onderwijs zijn professional en ontwikkelen zich continu, gericht op duurzame inzetbaarheid. De directie heeft met alle medewerkers hebben een functionerings- of beoordelingsgesprek gevoerd.

20 Doordachte groei van de organisatie (personeel en leerlingaantal)

P Op een doordachte manier de organisatie uitbreiden door een toename in het aantal leerlingen en personeelsleden.

D De positie in de markt moet de komende jaren worden vergroot. Het leerlingaantal moet omhoog, waardoor het aantal personeelsleden zal toenemen. Het toenemende aantal leerlingen biedt kansen voor het IKC op het gebied van de aanname van personeel. Dit moet dus op een doordachte manier en in overleg met de afdeling personeelszaken worden uitgevoerd.

S Er zal regelmatig overleg moeten plaatsvinden over de mogelijkheden op het gebied van het aannamebeleid voor personeelsleden, die het groeiend aantal leerlingen biedt voor IKC Stella Nova. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt, waarbij de kwaliteit van IKC Stella Nova het uitgangspunt is. Er zal een raamwerk worden opgesteld met daarin diverse scenario’s, zodat tijdig kan worden ingespeeld op de wensen van IKC Stella Nova, de Unicoz en Partou.

A In schooljaar 2018 – 2019 wordt structureel overleg ingepland met personeelszaken voor het opstellen van diverse groeiscenario’s. Er zal gestart worden met het creëren van een raamwerk ‘hoe om te gaan met de kansen die de groei van het aantal leerlingen biedt en de keuzes die kunnen worden gemaakt’. Indien noodzakelijk zal gedurende dit schooljaar volgens het raamwerk gehandeld worden.

Z Er is een raamwerk opgesteld hoe om te gaan met de groei van het leerlingaantal van IKC Stella Nova. Bij de aanname van nieuw personeel is er gehandeld volgens het opgestelde raamwerk.

21 Borgen onderwijskwaliteit d.m.v. continue monitoring ('Het verhaal van de school')

P Het borgen en verbeteren van de huidige onderwijskwaliteit.

D De opbrengsten van IKC Stella Nova worden genoteerd in het schooldocument en het document 'Het verhaal van de school'. Hiermee verantwoordt de directie zich over de onderwijskwaliteit. Gedurende de schooljaren wordt op diverse momenten de onderwijskwaliteit gemonitord, geëvalueerd en indien nodig aangepast.

S Elk schooljaar worden de eindopbrengsten aangereikt aan de inspectie voor onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs moet in ieder geval voldoende zijn. Door dit structureel te monitoren, zowel intern als extern, kunnen op het juiste moment interventies worden toegepast.

A De eindopbrengsten zijn elk schooljaar voldoende. Alle opbrengsten staan genoteerd in het katern opbrengsten.

Z Het schooldocument is opgesteld en besproken met de kwaliteitsmedewerker van de Unicoz. De eindopbrengsten zijn aangeleverd bij de inspectie voor onderwijs.

22 Up-to-date houden beleidsdocumenten en protocollen

P Up-to-date houden van alle beleidsdocumenten en protocollen die van kracht zijn.

D Controleren en indien nodig updaten van alle beleidsplannen en protocollen die van kracht zijn binnen de Unicoz en IKC Stella Nova.

S Een goede onderwijsorganisatie houdt de ontwikkelingen bij en past indien nodig beleidsdocumenten en protocollen aan. Hierdoor kan er in allerlei situaties adequaat gehandeld worden.

A Aan het eind van schooljaar 2018 - 2019 zijn de beleidsdocumenten en protocollen (indien nodig) geüpdatet.

Z De beleidsdocumenten en protocollen zijn ten alle tijden op te vragen bij de directie.


