Naar een inspirerend schoolplan
Een keuzemenu

Een schoolplan dat elk teamlid onderschrijft en iedereen in
je team inspireert. Bestaat dat?
Ja. Als je het schrijven van je schoolplan gebruikt om tot de
kern van jullie werk te komen, samen met het hele team. Als
je idealen durft te benoemen en durft na te streven. Als je
durft kiezen voor wat je als team werkelijk wilt.
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Maar hoe pak je dat aan? Hoe verenig je

format voor het schoolplan we willen

je leraren rond hun dromen en vertaal

werken. En hoe we het vervolgproces

je die in beleid en harde acties voor de

aanpakken om te komen tot een

komende jaren? Hieronder staat een

inspirerend schoolplan.

stappenplan U zult de stappen herkennen en zelf ook -voor een deel- al

Stap 2 Een waardevolle start

uitvoeren. De Educatieve Academie kan

Als u ervoor kiest deze stap met de EA

u erbij begeleiden: door stappen van u

te zetten organiseert de coach een

over te nemen of door te adviseren over

startdag voor uw hele team. Op deze

het plan. U kunt uit het stappenplan

dag wordt het team wakker geschud:

kiezen wat u met de EA wilt doen. U

waar zijn we nou helemaal mee bezig?

kunt zelf uw keuzemenu samenstellen.

Met verschillende creatieve

Zo werken we samen naar een kant en

werkvormen wordt ieder uitgedaagd

klaar schoolplan waar ieder zich in kan

om te laten zien wat hij of zij nou echt

vinden en ook echt voor gaat.

belangrijk vindt in de klas en de school.
En waarom je dat zo belangrijk vindt.

Stap 1 De data op tafel

De meest actuele trends en de

Eerst moeten de feiten op tafel komen.

relevante data voor beleid worden

U kunt dat samen met een coach van de

gepresenteerd en geëvalueerd: hoe

EA doen. In een gesprek met de coach,

gebruiken we deze gegevens voor onze

de directie en bijv. de IB’er of bouw-

plannen? Aan het einde van deze dag

coördinatoren pakken we de evaluatie-

heb je de gemeenschappelijke idealen

cyclus op en leggen we de opbrengst

en ambities van het team in beeld en

van de afgelopen periode op tafel. We

weet je of ze aansluiten bij de actualiteit

gebruiken bestaande gegevens uit

en uw eigen doelen.

inspectierapporten, opbrengstcijfers
rond leerlingenprestaties, trendanalyses

Stap 3 First things first

en tevredenheidonderzoek. We voeren

Idealen genoeg. Maar welke kies je en

een korte scan uit naar de stand van

hoe ga je ermee aan het werk? Ga je

zaken. Op basis van deze gegevens

voor een sterkere christelijke identiteit,

formuleren we punten die zeker

voor beter passend onderwijs of voor

aandacht verdienen in het nieuwe

meer opbrengsten? De EA kan u helpen

schoolplan. We gaan na met welk

de zaken op een rij te krijgen.

Naar een inspirerend schoolplan ...

Als je gelooft in je werk!
Op een bijeenkomst met het team

Stap 5 Klaar voor de start

maken we een top 10 van de idealen.

Bij deze stap wordt de eerste oogst

We kiezen de belangrijkste eruit en

binnengehaald. De EA kan daarvoor een

vertalen die in beleid: als we dit ideaal

samenkomst organiseren. De idealen en

hebben, wat moet er dan veranderen in

de wijze waarop we eraan willen

onze school, in mijn klas? We gaan na of

werken staan op papier. Iedere eigenaar

we de goede dingen doen en of we met

presenteert z’n plan van aanpak. We

onze keuze voldoende kwaliteit kunnen

beoordelen de steun uit het team en

bieden. Aan het einde van deze bijeen-

vragen om support. Er worden werk-

komst hebben we heldere doelen

groepen geïnstalleerd met de opdracht

geformuleerd waar we de komende tijd

de idealen verder zichtbaar te maken in

aan willen werken.

de praktijk van elke dag. We gaan aan
de slag!

Stap 4 Van dromen naar
werkelijkheid

Stap 6 Afronden en verder gaan

In de vierde stap komen we van de

Het plan wordt afgerond tot een

mooie dromen tot concrete acties in de

compleet plan met bijlagen enz. Als u

praktijk. De EA kan u helpen om de

dat wilt denkt u met de EA na over de

doelen om te zetten in acties in een

implementatie van het plan: aansturen

bijeenkomst met het team. We maken

van de werkgroepen, communicatie

de acties werkbaar door eigenaars aan

met ouders en collega-scholen, enz.

te wijzen en de communicatie te
regelen. Al tijdens deze bijeenkomst
schrijven de eigenaren een plan van
aanpak voor hun actie: hoe moet de
praktijk eruit gaan zien en hoe komen
we zover? Het format wordt
aangeleverd. Na deze bijeenkomst kan
elk teamlid aan de gang om een
deelplan helpen uit te werken. Dankzij
de gezamenlijke inbreng krijgt het plan
steeds meer vorm.

Stap 7 (optie) Vieren van
vooruitgang.
Hoe gaat het met onze plannen? Na een
half jaar inventariseren we de
voortgang in de werkgroepen. De EA
kan een vierdag organiseren. We vragen
kinderen, ouders of collega’s wat ze in
de praktijk al zien van de idealen. We
vieren de vooruitgang en bepalen de
voortgang.

...een keuzemenu

kwaliteit | identiteit | betrokkenheid
over of input voor de hoofdstukken uit

Als directeur hebt en houdt u zelf de

het plan en adviseert hij bij het

verantwoordelijkheid voor het schrijven

samenstellen ervan.

van het schoolontwikkelplan. U kunt

Ook kan hij formats leveren voor de

stappen kiezen die u met de EA wilt

werkplannen en die op haalbaarheid

zetten. U stelt een keuzemenu samen:

beoordelen. Als het keuzemenu vastligt

wat doet u zelf, wat doet u samen met

krijgt u een offerte op maat.

een coach van de EA. U overlegt met de
coach over de uitvoering van het

Informatie

stappenplan. U kunt hem

Wil u meer weten? Neem dan contact

bijeenkomsten laten organiseren en

op de relatiemanager van uw school,

leiden, desgevraagd levert hij advies

rechtstreeks of via de Gereformeerde
Hogeschool: 038 – 42 555 42

Wie zijn wij?
De Educatieve Academie is een onderdeel van de Gereformeerde Hogeschool. De EA gaat voor
goed christelijk onderwijs. Er werken mensen die zich geïnspireerd weten door God en zijn
woorden om de mogelijkheden in zijn schepping te gebruiken tot zijn eer. De EA is een
gecertificeerd kenniscentrum waar experts op het gebied van opleiding, advies en onderzoek
werken met en voor studenten en collega’s in het po en vo. Het ontdekken en versterken van de
kwaliteiten van studenten, kinderen en collega’s staat daarbij centraal. Door de expertise in het
werkveld met die binnen de EA te verbinden wil de EA (samen)werken aan meer kwaliteit in het
onderwijs rond thema’s als identiteit, innovatie en inclusief onderwijs.
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Advies en ondersteuning

