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MISSIE en AMBITIE  

Wij zijn een inspirerende ontmoetingsplek voor alle kinderen op Acht! 

 Hier ontvangen kinderen uitdagend en innovatief onderwijs! 

 Hier ontvangen kinderen een breed voor– en naschools aanbod! 

 Hier maken kinderen kennis met de wereld! 

 Hier ontwikkelen de kinderen een duurzaamheidsgeweten! 

 Hier kunnen kinderen te allen tijde zichzelf zijn! 

SUCCESBEPALENDE FACTOREN: ONZE KRACHTEN EN KWALITEITEN 

• Ontwikkeling van kinderen staat altijd centraal 

• We denken en handelen vanuit onze ambitie: schoolplan 2020—2024 

• We hebben continue en cyclisch aandacht voor kwaliteitszorg; we meten resultaten. 

• We halen steeds meer buit(en) binnen en leren buiten de (m)uren van de school 

• We zijn een Kindcentrum vanuit een structurele samenwerking met Dikkie & Dik 

• We hebben oog voor de veranderende maatschappij 

• Sterke medezeggenschap als kritisch meedenkende partner 

 

4. ONDERWIJS: leren in een rijke leeromgeving 

SPEERPUNT:  We leren binnen en buiten de (m)uren van de school 

DOEL:  We zijn tevreden als eind schooljaar 2020—2021 een plan ligt waar 

                                in de mogelijkheden van een nieuw schoolplein zijn vastgelegd.    

                                Daarnaast zijn we tevreden als het gebruik van ons podium structu- 

                                reel ingebed is ons onderwijs.  

ACTIES:  Doen: samen met de omgeving en ouders richten we een rijke leer 

                               omgeving in. Studiedagen 5 februari en 1 april staat de rijke leerom- 

                               geving op de agenda. 

DOORGAANDE ONTWIKKELINGEN: 

• Door ontwikkeling van:  

 Plusklas—iPad onderwijs—mediawijsheid 

 Doorgaande leerlijn handvaardigheid—ontdekhoeken creëren  

 Inzet externen en ouders om ons te verrijken—leerlingenraad  

2. PARNERSCHAP: Kindcentrum Acht 

SPEERPUNT:  Uitbreiding naschools aanbod 

DOEL 1:  Vanaf september 2020 zal Kindcentrum Acht intensief sa- 

                               menwerken met Centrum Kunst Educatie (CKE) Eindhoven.  

                               We starten met muzieklessen na schooltijd.  

DOEL 2:  Wij zijn tevreden als Kindcentrum Acht een CKE  

                               dependance is voor Noord Eindhoven. 

ACTIES:  Goede samenwerking CKE. Communicatie ouders.  

                                IKC Acht avond. Datum nader te bepalen. 

                                Studiedag 1 april. Evalueren samenwerking en resultaat.  

 Kindcentrum Acht kan voor Noord Eindhoven een voor 

                               beeld kindcentrum zijn hoe je vanuit je maatschappelijke    

                               opdracht een breed aanbod kan genereren  

 

DOORGAANDE ONTWIKKELINGEN: 

• Talentonderwijs op school 

• Brede ontwikkeling: plusklas, leerlijn handvaardigheid en techniek 

• Overleg Dikkie & Dik en basisschool 

• Warme overdracht tussen Dikkie & Dik en basisschool 

1. ONDERWIJS: doorgaande lijn sociaal en emotioneel leren 

SPEERPUNT:  Elk kind voelt zich fijn en veilig op school 

DOEL 1:  We kiezen een nieuw meetinstrument en maken afspraken over  
                               onze observatie-analyse-handelen. We hebben hierbij de kenmerken  
                               van onze leerling populatie in beeld 
 
DOEL 2:  We herijken de Gouden Regels en onze methode Goed Gedaan 
 
DOEL 3:  We maken heldere buitenspeel afspraken. 
 
DOEL 4:  We zijn tevreden als we in november 2020 werken met een nieuw  

                               meetinstrument, de Gouden Regels en Goed Gedaan zijn herijkt en 

                               heldere buitenspeel afspraken zijn vastgelegd. 

 
ACTIES:  Studiedag 5 oktober en 5 februari onderwerpen inplannen. 

 

DOORGAANDE ONTWIKKELINGEN: 

• We monitoren jaarlijks de beleving sociale veiligheid van onze leerlingen. De 

resultaten worden geanalyseerd en besproken tijdens de groepsgesprekken. 

 

5. KWALITEITSZORG: Ouderbetrokkenheid 3.0 

DOORGAANDE ONTWIKKELINGEN: 

 

• Regiegroep ouderbetrokkenheid 3.0 wordt gehandhaafd  

• We kopiëren als het ware schooljaar 2019—2020. Alle doelstellingen van dat schooljaar voeren we dit schooljaar uit: 

 Individuele startgesprekken met kind—ouders—leerkracht (dit evalueren we direct met alle betrokkenen)  

 Meer maatwerk: niet ‘one size fits all’ 

 Geen geplande rapportgesprekken: ouders en leerkrachten hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

 Wat leren we van de corona periode gelet op samenwerking tussen school en ouders? 

 Evaluatie schooljaar 2020—2021: juni 2021, regiegroep OB 3.0, team en MR 

3. BURGERSCHAP: Duurzaamheidseducatie 

SPEERPUNT:    We gaan duurzaam met materialen en afval om 

DOEL :  We zijn tevreden als leerlingen en leerkrachten het afval schei- 
                                den en hier aandacht voor hebben in het curriculum.  
 
ACTIES:  Datum naar keuze: Kick-off afval scheiden! 
                               Studiedag 28 juni: evalueren project afval scheiden en vervolg  
                               afspraken maken. 
 
DOORGAANDE ONTWIKKELINGEN  

• Contact met ouders die werk gerelateerd duurzaam actief zijn 

• Contact met dorpsraad Acht/gemeente Eindhoven (projecten) 

• Proactief ouders betrekken bij de deze ontwikkeling 

 

 

 

  SPEERPUNTEN 2020—2021 

   1. Onderwijs:           Soc. en emotioneel leren  

   2. Partnerschap:     Kindcentrum Acht/CKE 

   3. Burgerschap:       Duurzaamheidseducatie 

   4. Onderwijs:           Rijke leeromgeving 

   5. Kwaliteitszorg:    Ouderbetrokkenheid 3.0 
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