Actueel verslag activiteiten 2019
ALGEMEEN
Het beleidsplan, pedagogisch plan en het “Child Protection” beleid worden herzien en het
werkplan zal vastgesteld worden.
Het budgetplan voor 2020 zal worden vastgesteld en een toekomstvisie zal ontwikkeld worden.
Onderzoek naar de transitie naar een lokale NGO en het werken als partners vanaf 2020.
Visie en missie formuleren voor toekomstplan PDC 2020 en verder.
Locatie onderzoeken voor mei 2020.
Coaching opgestart voor lokale team en themadag georganiseerd rondom “mydrivesmyhabits’
analyse.
Persoonlijk ontwikkelings programma in ontwikkeling voor zowel het lokale team als de studenten
na grade 12.
Pilot leiderschapsreis in ontwikkeling in samenwerking met Stroom Zuid om verder te focussen op
individuele begeleiding en ontwikkeling.
EDUCATIE
De database voor het leerlingvolgsysteem implementeren voor het hele lokale team.
Elke twee maanden worden de leerlingen getoetst op Khmer, Engels en wiskunde.
Elke zes weken worden kindbesprekingen gehouden en twee keer per jaar rapport besprekingen.
Een curriculum wordt aangepast met de nadruk op Engels met de link naar internationaal erkende
toetsing.
Team training wordt georganiseerd om pedagogische en didactische vaardigheden en alternatieve
lesmethoden te verbeteren.
De implementatie van de huidige lesmethoden wordt versterkt door educatieve spellen,
prestentaties, werken in groepen en differentiatie in leerstijlen en vormen.
Een visie ontwikkelen voor de opvolging van de leerlingen na grade 12.
Een spaarprogramma voor het vervolgonderwijs ontwikkelen (high school/university/vocational
training).
Het zomerrooster wordt ontwikkeld en vastgesteld voor 2019.
Een jaarlijks schema voor buitenschoolse activiteiten, zoals workshopdagen en themaweken wordt
ontwikkeld en vastgesteld.
Coachingsprogramma en begeleiding in persoonlijke ontwikkeling wordt opgestart in
samenwerking met Chanluon.
In november is gestart met een nieuwe groep kinderen voor de ochtend.
SOCIAAL WERK
Persoonlijke ontwikkelingsplannen voor elk kind worden verder ontwikkeld in samenwerking met
de ouders.
Sociaal werkers netwerk bijwonen en uitbreiding activiteiten in het netwerk.
Een informatie bijeenkomst is georganiseerd voor de ouders om te informeren over de activiteiten
en verwachtingen van het PDC.
De social workers worden verder getraind om het familie support programma verdere te
profesionaliseren met een focus op social work code of conduct en communicatie.

