BRONNEN

• Tevredenheid van ouders is gestegen
naar een 8 (nu 7,5)
• De communicatie vanuit de school
is uniform en voor ouders makkelijk
toegankelijk

Gebruikte bronnen voor het vaststellen
van het schoolplan 2019-2020 zijn:
• Schoolplan 2015-2019
• Jaarplannen 2015-2019
• “Wereldonderwijs!” koersplan
2016-2021 Optimus
• Teamvergaderingen augustus 2018juli 2019
• MT-overleggen augustus 2018-juli 2019
• IB.-overleggen augustus 2018-2019
• Ouderenquête afgenomen april 2019
• Leerlingen enquête afgenomen april
2019
• Medewerkers enquête afgenomen april
2019
• Klassenbezoeken tussen april en juli
2019
• Beoordelingsgesprekken tussen april
en juli 2019
• Audit december 2018
• NRO rapportage maart 2019
• Bezoek van het bestuur maart 2019
• Thema onderzoek inspectie van het
onderwijs mei 2019
• Op onze website vindt u onze
schoolgids en jaarplan. Hierin vindt u
de verantwoording over ons onderwijs,
beleid en de weg naar de realisatie
het schoolplan 2019-2023

OMGEVING
• “de Bogaard” staat goed aangeschreven,
is zichtbaar in de omgeving en staat
midden in de maatschappij;
•O
 nze school is een opleidingsschool en
werkt intensief samen met HAN-Pabo
in Nijmegen.
•H
 et schoolgebouw is duurzaam en
modern ingericht.

Stationssingel 10 (ingang via mgr. Borretlaan)
5371 BB Ravenstein
T: 0486 412236
bsdebogaard.nl
dir.bogaard@optimusonderwijs.nl

SCHOOLPLAN 2019-2023

“ Het mooiste dat je een kind
kunt geven, is een kans

“

OUDERS

ONZE MISSIE

POPULATIE

ZORG & BEGELEIDING

BURGERSCHAP

Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil en
kan leren en ieder kind kan excelleren.

Wij zijn trots op de grote diversiteit
van onze populatie. In 60% van onze
gezinnen heeft een van de ouders een
HBO of universitaire studie afgerond.
5% van onze leerlingen heeft een
niet-Nederlandse achtergrond.
Het streven is de diversiteit en het
leerlingaantal stabiel te houden.

• Het begeleiden van kinderen met
een specifieke zorgvraag is
geoptimaliseerd
• De zorgcyclus is verankerd in onze
werkwijze
• Door vanaf groep 1 preventief te
werken aan het lezen, is dyslexie
gedaald onder het landelijk gemiddelde
van 7,7%

Onze leerlingen hebben kennis van de
democratische beginselen en kunnen
omgaan met de maatschappelijke
diversiteit. De Vreedzame School is de
vorm die de school gebruikt om kinderen
op te voeden tot zelfstandige burgers en
zit in het DNA van de school.

preventief
lezen vanaf
groep 1

•N
 aast de al opgeleide specialisten
onder de leerkrachten, zijn er twee
leerkrachten met een master-opleiding.
• Een bovengemiddeld aantal leerkrachten
maakt jaarlijks gebruik van het aanbod
van de Optimusacademie
•E
 r is een bovengemiddeld aantal
mannelijke leerkrachten

Onze missie houdt voor ons in dat:
• we een veilige basis bieden waarin we
met de kinderen werken aan hun totale
ontwikkeling;
• we groepen hebben waarbij iedereen op
zijn eigen kunnen wordt aangesproken;
• we uitdagend materiaal, begeleiding en
ruimte bieden;
• we dit terugzien in een samenhangend
onderwijsaanbod;
• we gebruik maken van het digitale
tijdperk en zetten ICT-middelen
inventief in.
“de Bogaard” valt onder verantwoordelijkheid van Optimus primair onderwijs.
Een onderwijsstichting die bestaat uit
31 scholen. Meer informatie vindt u op
www.optimusonderwijs.nl

60%

5%

ONDERWIJS
• De eindopbrengsten zijn
boven het landelijk gemiddelde
• Leesresultaten zijn boven
het landelijk gemiddelde
• De instructielessen zijn van kwalitatief
hoog niveau, EDI- is de basis van alle
instructielessen
• De einddoelen van groepen 1 en 2 zijn
geborgd

	Leerlingen hebben zicht op en zijn
eigenaar van hun leerproces

In s p ire re n d e
le e ro m gev in g

• Zittenblijven is onder het landelijk
gemiddelde van 11%
“de Bogaard” gebruikt systematisch
vanaf binnenkomst alle gegevens over
de kennis en vaardigheden van de
leerlingen. Zij zijn de basis om kinderen
te volgen, maar ook om het onderwijs
af te stemmen. Tweejaarlijks worden
de doelen geëvalueerd en waar nodig
bij gesteld.

PERSONEEL

Ruim 33% van onze beschikbare FTE
voor de klas wordt ingevuld door
mannelijke leerkrachten*. Dit is ruim
het dubbele van de 15% die landelijk
geldt. Alle personeelsleden op “de
Bogaard” vallen onder de notitie
“Gesprekkencyclus Optimus”.
Startende leerkrachten worden
begeleid zoals staat in de notie
“Een vliegende start”.
* samenstelling team 1 augustus 2019

O n tw i k ke l i n g
Begeleiding
Uitd a g i n g

33%

