AANVRAAG PROJECT DOORONTWIKKELING PASSEND ONDERWIJS
1. Gegevens aanvrager:
Naam school: Prof. Dr. Gunningschool
Telefoonnummer: 023- 5411912
Contactpersoon m.b.t. deze aanvraag: Monica van den Hoven
2. Wat houdt het project in (kort)?

We willen lesson study via de VU aanbieden aan de docenten van de school.
Hierin zal PBS ( dat al eerder is gestart) geïntegreerd worden.
3. Wat wil je bereiken met het project? Welke resultaten verwacht je?

De resultaten die verwacht worden:
- Het moet ervoor zorgdragen dat docenten in staat zijn om meer complexe didactische
vaardigheden aan te kunnen.
- Meer activerende instructies en werkvormen kunnen integreren in de les.
- Kunnen aanbieden van gedifferentieerde lessen waarin het actief leren van de leerling
centraal staat.

4. Hoe lang duurt het project (start- en einddatum)?

1-08-2017 t/m 31-07-2020
5. Hoeveel medewerkers/leerlingen zijn erbij betrokken (indien relevant)?

Alle docenten en teamleiders zijn betrokken.
We werken samen met de VU.

6. Voeg a.u.b. een beknopte begroting toe (waaraan wordt het geld besteed?)

Het geld wordt besteed aan het inhuren van de VU. Zie bijlage.
Verder zullen de docenten in hun taakbeleid 25 extra uur lesontwikkeling ontvangen. Het
betreft ongeveer 15 docenten. Totaal 0,3 FTE

7. Wanneer en hoe wordt het project geëvalueerd?

Het project wordt tijdens de 3 jaar voortdurend geëvalueerd ( minimaal 2 keer per jaar)
met de directeur en tijdens de teammiddagen.
Zie bijlage voor de aanpak VU.

Toegekende aanvragen zullen op de website van het samenwerkingsverband (www.swv-vo-zk.nl)
gepubliceerd worden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Criteria
De ingediende plannen zullen beoordeeld worden op de volgende criteria:
- Duidelijk moet zijn wat het project bij kan dragen aan de doorontwikkeling van Passend
Onderwijs in de klas of op de school, voor de ondersteuning van leerlingen of de
professionalisering van docenten;
- Het moet buiten de basisondersteuning vallen;
- Het gaat om een eenmalige uitgave, geen structurele;
- Het te subsidiëren bedrag moet gaan om reëel gemaakte kosten.

