• Een gedegen schoolplan (*)
• Praktische training met certificaat
• Enquêtemogelijkheid: ouders, leerlingen, personeel

CadenzaSPM

S

schoolplanmanager

• Archiveren van alle beleidsdocumenten
• Ook bruikbaar op bovenschools niveau

Effectief aan de slag met uw schoolplan

Een schoolplan maken is een hele
puzzel. En hoe voer je het plan uit
met het team? Met Cadenza SPM
leert u hoe het ook kan: logisch,
leuk en stap voor stap!

Gratis tool!
de voordelen van Cadenza SPM
• Schoolplan, zelfevaluatierapport en actieplannen zijn te

Onze schoolplanmanager is een webbased instrument.
Om deze tool te mogen gebruiken volgt u een inhoudelijke training. We leren u hoe u in vijf stappen uw schoolplan kunt maken én uitvoeren. Investeer eenmalig in de
training en in de inrichting van de schoolplanmanager;
dit bespaart u tijd in de toekomst. Het is ook mogelijk
een al bestaand schoolplan in onze tool te zetten.

onze benadering

maken met een druk op de knop
• Digitaal enquêteren wordt zeer eenvoudig, van uitzetten
tot en met gegevensverwerking
• Het is mogelijk een schoolondersteuningsprofiel (SOP)
toe te voegen
• De stand van zaken rond de uitvoering van het schoolplan
tovert u in een oogopslag op het dashboard
• U archiveert al uw beleidsdocumenten in de schoolplanmanager zelf: weg met die stapels papier!

De schoolplanmanager kent een lange voorgeschiedenis.
De totale werkwijze is in de afgelopen 10 jaren met onze

U ontvangt na onze training een persoonlijke inlogcode en

klanten ontwikkeld en beproefd. Onze ervaring is dat

wachtwoord. Daarna kunt u altijd en overal inloggen in de

klanten die eenmaal werken met de schoolplanmanager,

schoolplanmanager en werken aan (de uitvoering van) uw

zeer tevreden zijn. Vooral door de combinatie met de training

schoolplan.

ervaart men dat de schoolplanmanager het maken van het
schoolplan een stuk eenvoudiger maakt en dat de aanpak
werkelijk bijdraagt tot de verbetering van de kwaliteit.

(*) Overal waar in deze tekst schoolplan staat, kan ook bovenschools
strategisch beleidsplan gelezen worden.

werk aan sterke scholen
samen met Cadenza

Hoe het werkt in de praktijk
Een goed schoolplan is het ideale en noodzakelijke
vertrekpunt voor planmatige schoolontwikkeling,

hulpmiddel is. Wij bieden schoolleiders en bovenschools
managers hierbij een gedegen training aan.
Deze training is verplicht! In de training worden de
vijf hierna benoemde stappen behandeld.

stap 1: profilering en normering

stap 3: bezinning en beleidsbepaling
Na de zelfevaluatie vervolgen wij de training met het
thema: hoe stelt u snel en effectief uw schoolplan
samen? We leren u visiegestuurd en resultaatgericht
te formuleren. U krijgt feedback. Bij deze stap leert
u ook het schoolplan in de schoolplanmanager in
te voeren en verbeterthema’s te formuleren.

In het eerste deel van onze training leren wij u hoe u vanuit

stap 4: planning en sturing

visie een ambitieus schoolprofiel kunt opstellen. U leert

Na beleid moet actie volgen. In deze stap leren we u

op welke wijze u streefdoelen het beste kunt formuleren.

hoe u actieplannen inricht, zodat projectmatig werken

U leert ook hoe u de schoolplanmanager inricht door er

mogelijk wordt en u de schoolontwikkeling kunt

meetbare indicatoren in te plaatsen. Deze indicatoren

overlaten aan uw team. U kunt ervoor kiezen om dit

vormen uw blijvende ijkpunt. De schoolplanmanager is

onderdeel in bijzijn van uw team te trainen, dus ‘on-

zo opgebouwd dat u hieraan steeds herinnerd wordt.

the-job’. De ontwikkelde actieplannen komen in de

stap 2: evaluatie en positiebepaling

schoolplanmanager. Ook hiervoor krijgt u instructies.

In het tweede deel van de training leert u kritisch te

stap 5: uitvoering en borging

analyseren hoe u ervoor staat en waar bij uw school de

Actieteams voeren de actieplannen vervolgens uit. In deze

ontwikkelpunten liggen. U leert op een betrouwbare manier

laatste stap leren we u daarom niet alleen hoe u de actie-

te evalueren. U leert hoe u bij de zelfevaluatie gebruik kunt

teams kunt volgen en begeleiden, maar ook hoe u werk

maken van de schoolplanmanager. Na de training kunt u

processen volgens de regels van de kunst kunt beschrijven

deze stap met uw team vaak al binnen één dag afronden.

en archiveren in de schoolplanmanager.

Laat u informeren en verrassen!

Bel 0592 – 383 383
en lees de klantervaringen
op www.cadenza-oc.nl
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waarbij onze schoolplanmanager een bruikbaar

