
Onze missie
“Waar we op eigen wijze samen groeien”

Deze informatiefolder geeft u  beknopte informatie 
over de school. Voor  uitgebreide informatie kunt u de 
schoolgids en onze website raadplegen. Mocht u nog 
vragen hebben dan vindt u onze contact gegevens in 
deze flyer. Wij wensen u en uw kind een fijn 
schooljaar toe!

Schoolplan 2020/2024 en jaarplan 2020/2021
Het schoolplan 2020/2024 wordt aan het begin van 
het schooljaar vastgesteld. Het document staat vanaf 
medio oktober 2020 op onze website samen met het 
jaarplan 2020/2021.
Het jaarplan 2020/2021 sluit aan op het schoolplan.

Vanuit onze missie richten we ons op:
1. Kwaliteit onderwijs:

• Aan de slag met de toetsen en het leerlingvolgsys-
teem IEP

• Ontwikkelen van het onderwijsplan “Leren leren”
• Teamtraject “The Leader in me” van Steven Covey
• ‘Spelend en ontdekkend leren’ in de kleutergroepen
• Digitale geletterdheid met de methode Delta de 

Draak
• Onderzoekend leren met methode Faqta
• Leesplezier bevorderen met het project “Bibliotheek 

in de school”
• Borging in theorie en praktijk van het beleid “Onder-

wijs meer- en hoogbegaafdheid”

2. Identiteit en vieringen:
• In gesprek over de identiteit van onze school bin-

nen het team.
• Onderzoek naar een methode voor levensbeschou-

welijke onderwijs.
• Presentaties en ontmoetingen bij het Podium

3. Kunst en cultuur:
• Startproject “Kunstweken”
• Projectdagen in alle groepen “Allemaal Kunste-

naars”
• Excursies, gastlessen vanuit Kunst Centraal

Leerlingenzorg
Onze intern begeleider is verantwoordelijk voor de 
leerlingenzorg. Er worden gesprekken met ouders en 
leerkracht over de leerling gevoerd, uiteraard wordt 
de leerling zelf ook betrokken. Samenwerken staat 
voorop. Als de zorgen boven de basisondersteuning 
uitstijgen, maken we op school gebruik van externen. 
Het samenwerkingsverband de Eem heeft daarin 
een belangrijke rol, maar ook onderzoeksbureaus, 
Lokaalteam Baarn en de jeugdarts worden vaak als 
raadgever en hulpgever gevraagd. Dit altijd in 
samenwerking met ouders.

Deskundigheidsbevordering team/leerkrachten
Ons team is constant in ontwikkeling en is erg  
begaan met de huidige vorming van de school:

• Opleidingstraject zij-instromer.
• “The Leader in me” van Steven Covey
• Traject “Visie kleuteronderwijs”
• Implementatie toetsen en leerlingvolgsysteem 

IEP
• Cursus “Leren leren”
• Opleiding “Hoogbegaafdheidsspecialist”
• Opleiding “Leesspecialist”

Opleiden in de school
Stagiaires van MBO, ALO en PABO zijn bij ons van 
harte welkom. Zij worden begeleid door de leerkracht 
van de groep en door gecertificeerde opleiders in de 
school. Dit schooljaar starten we met een traject voor 
een zij-instromer.
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Vakdocenten Muziek en Kunst en cultuur:
Onze muzieklessen en projectdagen Kunst en cul-
tuur worden gegeven door vakdocenten.
Zij ondersteunen ons bij vieringen, openingen, optre-
dens en de musical voor groep 8.

Online onderwijs
We investeren in werkafspraken ten aanzien van het 
lesprogramma en het werken met Google Meet en 
Google Classroom na de ervaringen van afgelopen 
schooljaar.

De afspraken zijn afgestemd op de verschillende 
leeftijdsgroepen van de leerlingen en de facilitaire 
mogelijkheden van de school.

Schoolbibliotheek
De bibliotheek ondersteunt ons ook voor het 2e jaar 
om leerlingen te stimuleren tot lezen. We werken 
samen binnen het project “Bibliotheek op school”
Leerlingen kunnen in onze schoolbibliotheek kiezen 
uit vele actuele spannende boeken.

In de klassen is er elke 
dag tijd voor stillezen 
en we doen mee aan 
landelijke acties zoals 
de kinderboekenweek, 
nationale voorleesda-
gen en poëzieweek

Ouderparticipatie
Er zijn verschillende mogelijkheden voor ouders om 
zich in te zetten voor de school. 

• MR;
• Oudervereniging;
• Klassenouders;
• TSO vrijwilliger;
• Klaar-over;
• Schoolbibliotheek.

Contactpersonen
Intern begeleider: Anneke Pietersen 
a.pietersen@aloysius-school.nl
aanwezig: maandag t/m donderdag

Administratief medewerkster: Sylvia van Dijk 
s.vandijk@aloysius-school.nl
aanwezig: maandag-  t/m donderdagochtend en  
eerste deel van de middag.

Directeur: Bettie van Noorloos
(b.vannoorloos@aloysius-school.nl)
aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en 
woensdag of vrijdag. 
Aanspreekpunt bij afwezigheid: Anneke Pietersen.

Contactgegevens
Kerkstraat 32, 3741AK, Baarn

035-5412641
info@aloysius-school.nl
www.aloysius-school.nl


