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Prioriteiten schooljaar 2020-2021= Pedagogisch project 2020-2021
Uit het verslag van de proefdoorlichting werken aan:
1. Schoolniveau
a. Starten met het nieuwe leerplan “ Zill”
Start vanaf 01/09/2020 voor alle katholieke scholen.
Invoeren van de bingelplanner. Verleden schooljaar zijn de leerkrachten gestart met de
“Bingelplanner”. Dit is nu een moetje geworden. Deze tool zorgt ervoor dat het overzicht kan
bewaard blijven of wij alle “Zill-doelen” aangeraakt en bereikt hebben.
b. Een zillig evaluatiebeleid: komen tot een visie
- Met het kernteam + pedagogische begeleiding.
Uitgaan van de nascholingen –een 2-tal met bijbehorende ppt- die wij met het kernteam hebben
gevolgd in verband met een “Zillig evaluatiebeleid voeren” wordt er dit jaar een tijdsplan
opgesteld hoe en wanneer we wat gaan doen om onze visie in verband evalueren vorm te
geven.
- Met het leerkrachtenteam via pv’s
Voorstellen vanuit het kernteam worden naar de pv’s gebracht om daar verder de visie uit te
rollen. We blijven werken met onderstaande PCDA- cirkel.
Systematische en betrouwbare evaluatie
Via een nascholing rond verwerken van data inzicht krijgen in systematische en betrouwbare evaluatie. Met
het kernteam en Onderwijs Vlaanderen komen tot een sjabloon om onze prioriteiten op een systematische
en betrouwbare manier te gaan evalueren. Hier via het kernteam op zoek gaan naar een sjabloon om zo kort
en bondig mogelijk te kunnen evalueren. Werken met de PDCA-cirkel
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c. Invulling pedagogische studiedagen

Maandag 14 september 2020: Preventie: EHBO –vorming voor alle leerkrachten
Woensdag 17 maart 2021: Bezoek aan het provinciaal uitleencenter. Provincie Limburg Educatief
Centrum Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, België (verleden schooljaar niet kunnen doorgaan
omwille van corona)

d. Muzische opvoeding.
a. Wat we doen in kaart gebracht en verbonden met Zill-doelen.
b. Ontwikkelen van leerlijnen. Hier is al werk verricht. Op pv’s wordt uitgelegd wat de
bedoeling hiervan is en wat en hoe we hiermee omgaan in de toekomst.

2. Klasniveau- Dit jaar wordt de energie gestoken in het op weg gaan met de “Nieuwe methodes” in
het lager en het evaluatiebeleid verfijnen bij de kleuters.
a. Het eerste leerjaar in Munsterbilzen en vierde leerjaar in Heesveld starten op.
b. Nieuwe Taalmethode “Talent” wordt vanaf 01/09/2020 gebruikt in alle leerjaren in de twee
vestigingen.
c. De rekenmethode “Reken Maar” wordt voor het eerst gebruikt in het 4de, 5de en 6de
leerjaar in Heesveld.
d. Driesporenbeleid L.O. verder zetten deze vorm van binnenklasdifferentiatie. Opvolgen.
e. Taalbeleid visie K.O. i.s.m. Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Marjon Goethals): De visie is
geschreven. Nu volgt de opvolging van de gemaakte afspraken. Opvolgen in de
kleuterklassen.

