ZO VERANTWOORDEN WE ONDERWIJSKWALITEIT

ZICHTBAAR IN

ZO WERKEN WE SAAM*

SAAM*&vattingen

We laten zien wie we zijn en
leggen open en transparant
verantwoording af over de dingen
die we doen

Managementrapportages

Onderwijskwaliteit SAAM*

Kengetallen
Social media (Twitter, FB,
Instagram, LinkdIn)
Evaluatie MT, RvT, GMR (inclusief
360 graden feedback CvB)

Nieuwsberichten op website

Stralen
We stralen en zijn trots op
onszelf. We hebben het lef
veranderingen aan te gaan,
grenzen te verleggen en
grenzen te stellen. We vieren
mijlpalen, delen momenten en
creëren herinneringen.
We zien uit naar de toekomst
en hebben plezier in ons werk.

ZO WERKEN WE AAN ONDERWIJSKWALITEIT

ZICHTBAAR IN

ZO WERKEN WE SAAM*

Managementcontract SAAM*
& per school

We werken vanuit het principe wie
het weet moet het zeggen

SAAM* wijzer lichte
ondersteuning (=beleid op
1-Avier)

We dagen collega’s uit om met
de ontwikkeling van de school/
stichting bezig te zijn

SAAM kalender voornemens en
verantwoording

We nemen verantwoordelijkheid
voor OAB (NT2/VVE), ondersteuning
(30.06-30.08) & opleiden in school

Overzicht van
samenwerkingspartners
Uitgangspunten begroting

Met VO en Opvang & andere
partners maken we doorgaande
lijnen

SAAM* wijze methode
onafhankelijk toetsen

We gaan voor goed
werkgeverschap

Verbeterplan school

Middelen gaan zoveel mogelijk
naar onderwijs

SOP
SAAM* netwerken
SAAM* wijzer IKC
SAAM* wijze starters
SAAM* wijze OIS
SAAM* wijze pedagogisch
partnerschap

We zetten in op collectief en
informeel leren

De lat ligt even hoog voor alle
scholen, de weg ernaar toe
verschilt

SAAM* staat voor
& Zo werken we SAAM*

We zijn kritisch op beleid,
protocollen en kaders

We zijn wat we zeggen en zien
elkaar. De mens staat centraal
niet de functie. We geven vorm
aan pedagogisch partnerschap.
Respect en vertrouwen in
elkaar en positieve intenties
vormen onze basis.
We laten zien wie we zijn, wat
we kennen en kunnen.

Intern toezichtskader

SAAM* wijze samen tevreden

ZICHTBAAR IN

Uitgangspunten begroting
SAAM* wijzers & SAAM* wijzes

Samen

Wij staan voor ONDERWIJS en KWALITEIT.
Het KIND is onze leidraad. Verbonden
met de wereld maken we RUIMTE,
geven we RICHTING en ZIEN elkaar.
We STRALEN en zijn SAMEN eigenaar van ontwikkeling.
Wij ZIJN SAAM*.

We maken ruimte voor
onderzoek, vakmanschap
en talent. We baseren ons
op feiten, gedegen kennis &
informatie en durven ook te
twijfelen.
We stimuleren het maken van
eigen keuzes. We maken tijd
en hebben geduld. We tonen
eigenaarschap. Er is vrijheid
in gebondenheid. We hebben
oprechte nieuwsgierigheid
naar de ander.

SAAM* wijzer lichte
ondersteuning (=beleid op
1-Avier)
Intern toezichtskader

Onze opdracht

Ruimte en
richting

Managementcontract SAAM*
& per school
Onderzoekskader 2017 PO

Zien en zijn

We participeren volop in netwerken
(regionaal en landelijk)

Toezicht- & Toetsingskader

ZO WERKEN WE SAAM*

Leren & lesgeven is intellectueel
uitdagend en persoonlijk

We realiseren pro-actief horizontale
en verticale dialoog

Jaarverslag & Jaarrekening

ZO DEFINIËREN WE ONDERWIJSKWALITEIT

We leren en werken in
verbinding met elkaar en
onze omgeving. Elke school is
verbonden met de wijk of het
dorp. Scholen kiezen een eigen
schoolconcept of profilering.
We waarderen diversiteit. Een
school is een democratische
gemeenschap en draagt bij aan
de maatschappij. Samen zijn we
verantwoordelijk voor kansen
voor alle kinderen. We voelen
ons er veilig.

Het kind, onderwijs en kwaliteit
Iedereen is welkom op onze
scholen/kindcentra. Het kind is
onze leidraad. Ieder kind is onze
opdracht. We leren kinderen
kennen in al hun eigenheid,
creativiteit en diversiteit. Leren
en lesgeven is persoonlijk. We
hebben hoge verwachtingen.
We kiezen voor diepgang en
nieuwsgierigheid.
Ons onderwijs deugt.

ZO HEBBEN WE ZICHT OP ONDERWIJSKWALITEIT

ZO WERKEN WE SAAM*

ZICHTBAAR IN

We organiseren feedback en
voorzien elkaar van feedback

Kengetallen
managementrapportages

We formuleren wanneer we
tevreden zijn in meetbaar,
merkbaar, zichtbaar

SAAM* wijze Audits

We realiseren betrouwbaarheid
door merkbaar en zichtbaar te
normeren met lezen – zien – horen

SAAM* wijze samen tevreden

We realiseren intersubjectiviteit

Monitorgesprekken

SAAM* wijze zelfevaluaties

SAAM* wijze sociale veiligheid

Conceptuele keuzes in beeld
Stroomdiagram eindresultaten
Stroomdiagram tussentoetsen

Gesprekscyclus SAAM*
Gezamenlijke analyse opbrengsten
ConnectedWithCES
Financiële rapportages

