Werkverdelingsplan 2019-2020
In het werkverdelingsplan zijn verschillende zaken genomen die met het team en MR
besproken zijn.
Geplande scholing
•
•
•
•

Leerlijnen Maarten van der Steeg, Nieuw leren. Werken vanuit de methode met
behulp/ inzicht van/in de leerlijnen.
Didactisch handelen
DaVinci, nog in te vullen.
Op bestuursniveau zal er nog e.e.a. uitgerold worden op het gebied van didactisch
handelen en deskundigheid op het gebied van ICT. Nadere invulling volgt.

Tijd gereserveerd voor- en nawerk
•
•

Rekenmodel bij Wtf 1.0. Bij 38% 9,5 uur lesvoorbereiding ect. Bij 40% komt het op 10
uur
Rekenmodel bij Wtf 0,6125. Bij 38% 5,30 uur Bij 40% komt het op 5,40 uur.

Taken
Lesgevende taak. Er is sprake van directe contacturen met kinderen of taken waarvoor vrijstelling van
lessen is gegeven.
De ochtendpauze van de leerlingen valt hier ook onder.
Lesgebonden taken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

lesvoorbereiding
correctiewerk
teamvergaderingen
besprekingen i.v.m. eigen leerlingen
groepsbijeenkomsten
huisbezoeken
pleinwacht
rapportages naar ouders/derden (OBD, RVC, schoolarts)
excursies
schoolreisjes
vakliteratuur
overleg IB-er
overleg collega's
bouwactiviteiten
activiteitenplan/rooster
groepsadministratie
onderhoud/beheer eigen lokaal
bijwonen groeps- en ouderavonden
begeleiding stagiaires

20.
21.
22.
23.

spreekuren
zorgverbredingsactiviteiten eigen groep
Teamscholing
8.05 in de groep aanwezig zijn

Overige taken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21
22
23
24

Coördinator sport en spel, Aksie Radius
beheer apparatuur
culturele activiteiten
BHV
GMR/ MR
Pasen/kerst/sinterklaas
sporttoernooien
Schoolfeesten ( fancy fair etc.)
bestellingen verzorgen
Vakgroepen: Taal, Rekenen, Vreedzame School, WO, ICT
beheer gezamenlijke ruimtes
contactpersoon ouderraad
bibliotheekboeken
Coach Vreedzame School
Kinderpostzegels
Kinderboekenweek
ICT Coördinator
Kranslegging
Personeelspot
Overleg Po-Vo, warme overdracht
Schoolkamp groep 8
Vertrouwenspersoon
Veilgheids coördinator
Boco

Pauzetijden
Pleinwacht tijdens ochtend- en middagpauze is in een schema verwerkt. Uitgangspunt
iedereen een halfuur pauze. Dit mag ook 2 x 15 minuten zijn.
Tijden waarop iedereen aanwezig is
Van 7.45 - 16.00 uur
Van 7.45 - 14.00 uur
Werkdrukgeld
Er is 0,2 WTF ingezet voor extra ondersteuning in de groepen waar veel zorg zit. Simone
Grundemann vervult deze dag, afgestemd met team.

