Inwerktraject voor leerkrachten
Informatie
informatie over de Stichting , de site,
nieuwsbrieven
salaris en dossier
WTF, inschaling, salarisstrook, dossiervorming
de school
schoolgids, NAW-gegevens, ARBO (ziekmelding),
teamverg., nieuwsbrieven, schoolkrant
visie en missie, ped. en did. principes, schoolplan,
jaarplan
kennismaken met directeur, team, ouders,
leerlingen
de schoolcultuur
onderlinge contacten, pauzes, begroetingen,
afsluiten
Gebouw
rondgang door
sleutels, alarm, huishouden, bergingen, telefoon,
gebouw
postvak
gebruik ruimtes en materialen
het klaslokaal
inrichting en indeling, waar vind ik spullen en
materialen
Groep
de groepsmap
inhoud en hantering groepsmap (absentie,
ontruiming, vervanging, registratie)
rooster
dag- en weekrooster, ev. huiswerk
methodes
methodes vak- en vormingsgebieden,
leerstofinhoud en gebruik
direct instructie model
regels / afspraken voor school, klas, plein,
bibliotheek, gymzaal
Leerlingen
doorspreken kinderen relevante informatie over leerlingen
omgang met leerlingen
afstemming van indrukken
Zorg
informatievoorziening organisatie en procedure vd zorg
LVS
handelingsbegeleiding bij opstellen/evalueren/bespreken
/groepsplannen
handelings-/groepsplannen.
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informatie over
begeleiding

Begeleiding
informatie over assessmentprocedure

praktisch aanspreekpunt, tijdpad
globaal doorspreken eerste dagen / weken
normering en waardering, orde, sociale omgang
binnen de groep / het team, klassenmanagement
taakbeleid
voortgang
klassenbezoek(en) + nagesprek + verslaglegging
wekelijkse nabespreking
evaluatie
uitleg over de gesprekkencyclus + planning
Ouders
contacten met ouders omgang met ouders en ouderhulp
voorbereiden informatieavond
voorbereiden oudergesprekken
voorbereiding op rapporten (notatie, interpretatie)
presentatie
bijwonen vergadering MR/SAC/OR/Act.com.
ICT
software, programma’s en registratie
sociale media
Vieringen en feesten
voorbereiding projecten, feesten, vieringen
schoolreis / schoolkamp
teamfeest
Lief-en leedpot
Avesdag
de voorbereiding
afstemming normen
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CvB = College v Bestuur, a = administratiekantoor, d = directeur, l = leerkracht, ib = intern begeleider, ict = ict’er

