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1 Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarplan 2022-2023. Dit jaarplan is een onderdeel van een groter geheel. In eerste 
instantie is dat het Koersplan van Stichting Optimus Primair Onderwijs, waarin de globale doelen 
beschreven staan die we als stichting willen bereiken. De school specifieke vertaling daarvan is terug 
te vinden in ons Schoolplan 2022-2026. Per schooljaar wordt de voortgang cyclisch bewaakt en 
indien nodig bijgesteld in het jaarplan.  
 
Dit jaarplan beschrijft de opzet en evaluaties van onze ambitieplannen, als onderdeel van de 
schoolbrede Enigma kwaliteitsaanpak, die laten zien hoe het onderwijs op De Regenboog in elkaar 
zit en vanuit welke visie het onderwijs wordt aangeboden. Vanuit de terugblik op het schooljaar 2021-
2022, geven we aan hoe het onderwijs wordt bijgesteld en beschrijven we de plannen en activiteiten 
die De Regenboog op de agenda heeft staan. 
 

Schoolbrede Enigma aanpak 
Enigma is een schoolbrede kwaliteitsaanpak die bijdraagt aan een sterke schoolorganisatie.  
Het is voor ons team de leidraad om de visie van onze school daadwerkelijk uit te kunnen voeren, 
overzicht te houden, de werkdruk te verlagen en de schoolprocessen te versterken. Het is de 
fundering voor het behouden en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.  
Het geeft ons houvast bij het maken van keuzes en het planmatig uitwerken, evalueren en borgen 
daarvan en maakt ons onderwijs daardoor interessanter en beter. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Twee sporen van de kwaliteitsaanpak 

• Spoor 1 is gericht op vakmanschap en professionaliteit. Wij zijn ervan overtuigd dat een school 
waar leraren zich optimaal kunnen ontwikkelen en de ruimte krijgen om hun vakmanschap te 
ontplooien, een school is die het verschil voor de leerlingen maakt. 

• Spoor 2 is gericht op het vormen van de basis van de kwaliteitsaanpak. Dit is het beschrijven 
en vastleggen van processen die daadwerkelijk waarden toevoegen aan de school. Deze 
processen samen vormen bovendien een instrument voor interne en externe verantwoording. 
De aanpak brengt een continu proces op gang van doelen stellen, in beeld brengen waar je 
staat, borgen wat goed is en werken aan wat beter kan.  

 
Enigma is geen keurslijf, maar eerder een denkrichting. Een kwaliteitsaanpak met 
kwaliteitskaarten en ambitieplannen die wij schrijven, uitvoeren, evalueren en bijstellen volgens 
een vast cyclisch proces. 
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2 Terugblik op de schoolontwikkeling 2021-2022 
 
Het jaarplan staat niet op zichzelf. Het is een instrument in het stelsel van kwaliteitszorg. De 
Regenboog gebruikt het jaarplan om de ambities en visie ten aanzien van goed onderwijs te 
realiseren en te sturen op het behalen van de gestelde doelen. Het jaarplan is een onderdeel van 
de PDCA-cyclus van de school: 
 
1. To Plan  Vaststellen van de doelen van de school;  
2. To Do  Realiseren van de doelen in de praktijk;  
3. To Check  Controleren of de doelen daadwerkelijk gerealiseerd worden; 
4. To Act  Wat goed gaat vasthouden (borgen) en verbeterpunten realiseren. 
 
Wij stellen ons voortdurend de vijf kwaliteitsvragen: 

• Doen wij de goede dingen? (Plan) 

• Doen wij de dingen goed? (Do) 

• Hoe weten wij dat? (Check) 

• Vinden anderen dat ook? (Check) 

• Wat doen wij met die kennis en informatie? (Act) 
 
 

Onze voorgenomen doelen voor 2021-2022 
Het cyclische proces is als ambitieplan opgenomen in het schoolplan. Voor het uitgebreide cyclische 
proces verwijzen we naar de link: Ambitieplannen 2019-2023 
 
Didactisch handelen 
Doel: Verdieping van de leskwaliteit door toepassen van expliciete directe instructies. (Fase 3)  
 
Continu verbeteren  
Doel: Herhalen en borgen van de eerste zes stappen van het Lotusmodel van continu verbeteren. 
 
Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO) 
Doel: Zicht op ontwikkeling van alle kinderen versterken door vergroten kennis- en vaardigheid in 
data-duiden-doelen-doen. Vergroten opbrengsten automatiseren rekenen. Behalen van 1F bij lezen 
en rekenen >97%. Vergroten leesplezier. 

 
Wereldburgerschap 
Doel: Borgen methode sociaal emotioneel leren en burgerschap traject deel 2 (KWINK). 
Implementeren nieuwe methode Wereldoriëntatie traject deel 1 (BLINK). 
Uitvoeren pilot inzet vakdocenten kunst en cultuur vanuit beleidsplan Cultuur met Kwaliteit. 
 
  

https://www.regenboogschaijk.nl/informatie/downloads/
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De terugblik geeft (kort) antwoord op de volgende vragen: 
 
1. Welke doelen uit het jaarplan heeft de school bereikt? 
 
Het strategische doel van de ambitie continu verbeteren is behaald. Het betrof vooral de borging van 
de reeds ingezette ontwikkeling, gestart in 2017. Door de sterk veranderende teamsamenstelling 
heeft dit borgen de noodzakelijke en expliciete aandacht nodig gehad. Dit was in het voorgaande 
jaar door Corona onvoldoende opgepakt en zorgde voor stagnatie van draagvlak. De noodzakelijke 
kwaliteitskaarten zijn geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Directeur is gestart met een 
introductieprogramma voor nieuwe leerkrachten. De regisseur heeft tijd voor het professionele 
gesprek ingezet, met name bij nieuwe teamleden. Dit heeft ertoe geleid dat het team continu 
verbeteren omarmt als belangrijke bijdrage voor de professionalisering en kwaliteitscultuur.  
 

Ook het strategische doel van de ambitie wereldburgerschap is behaald. De methode KWINK voor 
sociaal emotioneel leren en burgerschap, is volledig geïmplementeerd en gemonitord. Er zijn 
duidelijke kaders gesteld. Afspraken, regels en routines zijn in kwaliteitskaarten vastgelegd. 
Implementatie van de nieuwe methode Wereldoriëntatie (BLINK) is succesvol uitgevoerd in de 
groepen 5 t/m 7. Er zijn duidelijke kaders gesteld. Via een concrete invulling van de leerteams met 
doel en succescriteria is er sprake van gedeeld draagvlak en zijn goede teamafspraken vastgelegd. 
 
De pilot Inzet vakdocenten kunst en cultuur is succesvol doorlopen. Er zijn concrete plannen en 
afspraken gemaakt voor de nieuwe planperiode.  
 
De Schoolzelfevaluatie geeft middels data zicht op de opbrengsten en wordt gedeeld met CvB, MR 
Auditteam en inspectie. 
 
2. Welke doelen uit het jaarplan heeft de school niet of gedeeltelijk bereikt? Hoe komt dat? 
 
Ontwikkelpunt didactisch handelen en opbrengstgericht passend onderwijs zijn gedeeltelijk behaald.  
Er zijn bij de ontwikkeling van het didactisch handelen bij rekenen duidelijke kaders gesteld, er is 
een concrete invulling van de leerteams met doel en succescriteria, de observaties en het concrete 
beeldmateriaal tijdens de leerteams heeft ervoor gezorgd dat er een stijgende lijn in onze instructie 
en begeleide inoefening zit. Samen met de implementatie van de nieuwe rekenmethode Getal & 
Ruimte en de interventies op automatiseren in de groepen 3 t/m 6 is ons rekenonderwijs in de 
groepen 3 t/m 6 versterkt. Er zijn plannen gemaakt om ook het rekenonderwijs, met name het 
automatiseren in de groepen 7-8 een stevige kwaliteitsinjectie te geven. 1F bij lezen is behaald met 
97,9%, bij taalverzorging met 100%. 1F bij rekenen is niet behaald 95,7%.  
Door de aanschaf van twee open leeskasten en leesboeken én de expliciete inzet op leesmotivatie 
is het de leestijd en leesmotivatie in de groepen 3-4 en 5-6 vergroot. 
 
3. Realiseert de school de basiskwaliteit? Zijn er onderdelen die de school expliciet in het volgende 

jaarplan moet opnemen? (De standaarden staan in de bijlage) 
 
Basisschool De Regenboog realiseert de basiskwaliteit, gelet op het toezichtkader van de inspectie. 
Dit is in 2019 gebleken uit het inspectiebezoek en bevestigd met drie keer goed op de didactisch 
handelen, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur, Dit werd in mei 2022 nogmaals bekrachtigd door het 
Bestuur bij het Schoolbezoek. Zicht op ontwikkeling was in 2019 een aandachtspunt en daar is aan 
gewerkt. We ontvangen in najaar 2022 een interne audit.  
 
Door vertrek van personeelsleden en verandering van het programma Zien, is er specifieke aandacht 
nodig voor veiligheidsbeleid en is een nieuwe anti-pestcoördinator aangesteld. 
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4. Welke ontwikkelingen, trends uit de analyses van de opbrengsten en andere kwaliteitsmetingen 
en professionele reflecties uit de doorlopen PDCA-cyclus, zijn van belang voor de ontwikkeling 
en verbetering van de school? Waar moet je rekening mee houden in het nieuwe jaarplan? 

 
In maart en juli hebben we een analyse van het behaalde resultaat op de tussen- en eindtoetsen 
gemaakt, de schoolzelfevaluatie. Door de veranderde teamsamenstelling hebben we expliciet 
ingezet op professionalisering voor Data-Duiden-Doelen-Doen. Het team heeft een belangrijke 
professionaliseringsslag gemaakt, waarbij de professionele dialoog- tussen leerkrachten onderling 
en tussen leerkracht, experts en intern begeleider - een verbeterslag heeft gerealiseerd. De gehele 
route van de kwaliteitscultuur (professionaliseren, continu verbeteren en opbrengst- en 
handelingsgericht werken) heeft een verbeterde opzet gekregen. Deze eerste opzet is een start voor 
de doorontwikkeling in de komende vier planjaren.  
We beschrijven dit in het schoolplan en werken het verder uit in de jaarplannen 22-23 t/m 25-26.                                              
 
Na een periode van data en duiden op groeps- en leerlingniveau is de schoolzelfevaluatie op school- 
groeps- en leerlingniveau samengevat. Deze evaluatie heeft tot doel het onderwijs voor de komende 
periode opbrengstgericht en passend te maken. Het geeft de voortgang weer die onze school, de 
groepen en leerlingen maken in hun ontwikkeling.  Voortdurend doorlopen we de 4 fases van het 
opbrengstgericht werken in 4D.  
 
De cyclus is aangepast op onze aanpak die we 
kennen van Focus PO en Cito LOVS. De 
midden toetsen 22 gaven nog geen reëel beeld. 
Dit was de uitkomst van kale data van Cito 
toetsen, na 2 1/2 jaar Corona en een lange 
periode van minder onderwijsaanbod.   

  
De kern van de fase data, duiden doelen en 
doen was: Samen via het goede professionele 
gesprek het onderwijs voor de komende 
periode opbrengstgericht en passend maken, 
zodat elk kind en elke leerkracht leert. We 
namen na de evaluatie van de midden toetsen 
onderstaande mee:  
 

• We bekijken de brede opbrengsten. Met name dat wat tijdens de lessen gebeurt, 
analyse van de methode en de methode gebonden toetsen doen ertoe.  

• De leerkracht is de professional, die doet ertoe, staat centraal.  

• We praten over aan onderwijsaanbod, leerkracht handelen en leertijd.   

• We stellen onszelf de kritische vraag: Wat staat in de onderwijsplannen en 
kwaliteitskaarten, wat is aan onderwijsaanbod, leerkracht handelen en leertijd goed aan 
bod geweest en wat is voor verbetering van de komende periode noodzakelijk.  

  
We zagen eind 2022 op schoolniveau een goede ontwikkeling t.o.v. midden 2022. We hebben 
specifiek ingezet op nieuwe interventies bij technisch lezen, leesplezier en woordenschat en op 
automatiseren bij rekenen. We zetten deze interventies door naar de volgende periode. We zorgen 
daarbij specifiek voor meer kennisoverdracht voor startende leerkrachten via de professionele 
dialoog. 
We zien aan de opbrengsten dat de doorontwikkeling op Begrijpend lezen* en woordenschat 
noodzakelijk is. Dit is dan ook opgenomen in de doelen voor 2022-2026. 

  
 
*Waar we spreken over Begrijpend lezen, bedoelen we de gehele ontwikkeling van begrijpend kijken, 

begrijpend luisteren tot en met begrijpend lezen. 
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De professionele dialoog en de opzet van de schoolzelfevaluatie volgens data-duiden-doelen-doen 
heeft in blok 3 (Ambitie ontwikkelingsgericht passend onderwijs) een belangrijke en expliciete rol 
gespeeld. Kennisoverdracht en het gesprek over passende interventies heeft de leerkracht meer in 
zijn kracht gezet. Eigenaarschap is vergroot.  
 
We zien dat de motorische ontwikkeling van kinderen geleden heeft in de Corona periode. Minder 
sport, dans en spel, minder tijd en focus vanuit school op dit onderdeel, zorgde voor minder bewegen 
en daarmee afname van motorische vaardigheden. Een goede motorische ontwikkeling is cruciaal 
voor de aansluiting in en naar groep 3, in verband met vaardigheden om te komen tot lezen, schrijven 
en rekenen. Het intensieve traject zetten we ook in 2022-2023 verder door, waarbij de aanschaf van 
de juiste motorische kleutermaterialen voorwaardelijk is. 
 
Tijdens de fase data en duiden is door de specialist rekenen in 2022-2023 met startende 
leerkrachten en de leerkrachten van de groepen die op rekengebied onvoldoende groei hebben 
gerealiseerd gekeken naar leerkracht handelen, leertijd en aanbod binnen de interventie. Op basis 
daarvan is de interventie voor de volgende periode voor de huidige en de volgende leerkrachten 
vastgelegd. De professionele dialoog op leerkracht handelen, leertijd en aanbod wordt in 2022-2023 
verder doorgezet, zo ook bij startende leerkrachten. 
 
De interventie semantiseren in de groepen 5 heeft gewerkt, ingezet via Weerwoord. Deze werkwijze 
is van belang voor de verdere brede doorontwikkeling op schoolniveau. De plannen zijn gemaakt en 
vastgelegd in het schoolplan en het komende jaarplan. 
 

De eindtoets is gedeeltelijk naar tevredenheid. Na enkele jaren van verbeterde opbrengsten, wisten 
we dat er na de Coronaperiode een risico was. Daar is door de inzet van NPO-middelen actie op 
ondernomen, maar dit heeft niet op alle gebieden voldoende effect gehad. De realisatie van 1F op 
alle gebieden over drie jaar is gegroeid, waarbij we bij lezen niet voldoen aan onze schoolambitie 
die is afgestemd op vergelijkbare scholen. De resultaten van 1S/2F zijn op alle gebieden 
tegenvallend. Taalverzorging en rekenen laten voor het tweede jaar op rij een dalende trend zien. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De omstandigheid in deze groepen 8 is deels verklaarbaar. De groepen 8 hebben vanaf midden 
groep 6 te maken met Corona en lockdowns. Veel individuele kinderen en leerkrachten uit deze 
groep zijn door de maatregelen meer dagen afwezig geweest tijdens de pandemie dan in andere 
groepen het geval was. In maart 2022 was de groep voor het eerst weer volledig aanwezig. Dit 
maakte dat de groep na 2 ½ jaar Corona juist dit jaar minder optimaal onderwijs heeft gehad terwijl 
alles weer ‘open’ was. 
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Kijkend naar de ontwikkeling van de school en de brede opbrengsten hebben we als team de 
volgende bijstellingen opgesteld: 

• Ambitieplannen moeten worden samengevoegd tot maximaal 3 ambities, te weten 
kwaliteitscultuur, didactisch handelen en wereldburgerschap.  

• De professionele dialoog, het professionele gesprek over leerkrachthandelen, leertijd en 
aanbod behoeft meer expliciete aandacht, kennisvergroting en tijd. Dit is met name nodig 
voor automatiseren bij rekenen en technisch lezen. Als ook voor de realisatie van de 
verhoging van het percentage 1S/2F.  

• De referenties rekenen, taalverzorging en lezen zijn op 1F en 2F/1S zorgvuldig én vanuit 
voorspelling en streven in kaart gebracht. Daarop is de zorgstructuur zo ingericht dat het 
team gezamenlijk interventies inzet om de ambities voor de komende jaren te behalen. De 
specifieke aandacht ligt in 2022-2023 op behalen 1F lezen en rekenen voor de groepen 8. 
Ook lezen en rekenen, zowel op 1F als op 1S/2F, van de groepen 6 en 7 krijgt extra aandacht. 

• De weg van visie naar doelen naar aanbod en zorg op behalen 1F rekenen aanpak en 
tenslotte opbrengst vraagt om een aanpassing van de organisatiestructuur. Voor meer 
gedeeld leiderschap zijn, naast de bestaande organisatiestructuur ook procesbegeleiders 
per ontwikkeling en unit nodig. Dit zijn teamleden die de ontwikkeling in hun unit 
ondersteunen, begeleiden en monitoren.  Daarnaast de voortgang vanuit de PDCA borgen. 

 
Dit alles leidde tot een aanscherping van de visie (op leren, professionaliseren, veranderen en 
organiseren) en een bijstelling van de doelen voor de schoolplan periode 2022-2026. Het team 
heeft bij de evaluaties duidelijke kaders en adviezen meegeven voor de doelen van de nieuwe 
planperiode 2022-2026. Zie one page voor missie, visie en strategische doelen. 
 

De 5 kernambities van de Koers van Optimus als richtsnoer voor onze keuzes: 
 

• We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs. 

• We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op. 

• We tillen het basisniveau omhoog. 

• We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling. 

• We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien. 
 
De ambitiedoelen in relatie tot de Koers en het Schoolplan voor 2026 zijn in 4 fasen uitgewerkt in 
het document Vierjarenplanning schoolplan 22-26. De weg daarnaartoe is voor 2022-2023 concreet, 
voor 23-24 al iets minder concreet en voor 24-25 en 25-26 globaal en vanuit voortschrijdend inzicht 
de komende jaren verder uit te werken.  
Onze ambities en doelen voor 2022-2023 (fase 1) staan hierna beschreven. De concrete 
uitwerkingen hiervan beschrijven we volgens Plan-Do-Check-Act in het werkdocument Jaarplanning 
ambitieplannen 22-23. Op basis daarvan stellen we plannen jaarlijks bij tot een nieuw jaarplan. 
 

https://regenboogschaijk.cms.socialschools.nl/over-ons/missie-en-visie/
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3 Speerpunten schoolontwikkeling 2022-2023 
 

Onze ambities en doelen voor 2022-2023 (fase 1) in relatie tot de Koers en het Schoolplan. 

Relatie 
schoolplan 

Ambitie 1: Kwaliteitscultuur; een cultuur van continu verbeteren waarbij 

ieder kind leert.  

We leren doelgericht van en met elkaar en verbeteren ons onderwijs vanuit een 
intensieve samenwerking en een eenduidig cyclisch proces, waarbij de kwaliteit 
van onderwijs centraal staat.  

 
Onze focus ligt op: 

• Het versterken van de professionele leergemeenschap vanuit gespreid 
leiderschap. 

• Het versterken van een eenduidig cyclisch proces met zicht op de 
ontwikkeling van elk kind. 

 

Doelen Gewenste resultaat 

• We verzorgen een opbrengstgericht en betekenisvol aanbod van kennis en 
vaardigheden in studiebijeenkomsten en leerteams.  

• We hebben een gezamenlijke visie op onderwijs aan het jonge kind 
geformuleerd. 

• Het cyclisch proces van data-duiden-doelen-doen is geoptimaliseerd. 

• We monitoren en borgen de eenduidige aanpak t.a.v. continu verbeteren. 

Aanpak/ 
activiteiten 

• We faciliteren kennisdeling en versterken kennis en vaardigheden ten 
aanzien van het cyclisch proces. 

• We zetten in op eigenaarschap en taakverantwoordelijkheid. 

• We zetten structureel en situationeel in op klassenbezoeken, 
ontwikkelgesprekken, collegiale consultaties en professionele dialoog. 

• We ontwikkelen een gezamenlijke visie waarbij er aandacht is voor zowel 
pedagogische als didactische ondersteuningsbehoefte van het jonge kind.  

• We maken een keuze in het observatie- en registratiesysteem voor de 
groepen 1-2. 

• We implementeren ‘Leerling in beeld’. 

• We onderzoeken de effecten van rapportage en portfolio. 
 

Betrokkenen Leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleider, directeur, specialisten, 
regisseurs, procesbegeleiders, onderzoeksgroep. 
Bernadette Naan (Leerkracht&Co). 
 

Monitoring 
checkmoment 

Zie jaarplanning ambitieplannen. 

Planning Studiedagen en leerteams. (Zie jaarplanning) 
 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Relatie 
schoolplan 

Ambitie 2: Didactisch handelen; optimale basiskennis en -vaardigheden 
voor alle leerlingen. 
 
We realiseren ambitieuze resultaten voor taal, rekenen, lezen en 
wereldoriëntatie. 
 
Onze focus ligt op onderwijsbehoefte in beeld brengen en zicht op ontwikkeling. 

• Automatiseren en memoriseren bij rekenen en taalverzorging.  

• Leesmotivatie, woordenschat en begrijpend kijken, luisteren en lezen.  

Doelen Gewenst resultaat 
We streven er bij rekenen naar dat in 2026 100% van de leerlingen met een 1F* 
niveau en 60% met een 1S niveau voor rekenen en 70% met een 2F niveau 
voor taalverzorging en 83% met een 2F niveau voor lezen na groep 8 de school 
verlaten.  
*Pro uitstroomleerling behaalt dit op geconcretiseerde deelgebieden. 

Aanpak/ 
activiteiten 

• We realiseren ambitieuze resultaten bij rekenen: 
o 1F: van 95,7 naar 96,5 naar 98, naar 99, naar 100 
o 1S: van 40 naar 51, naar 55, naar 60 en borgen 

• We realiseren ambitieuze resultaten bij taalverzorging: 
o 1F: borgen 100% 
o 2F: van 68,1 naar 69, naar 70 en borgen 

• We realiseren ambitieuze resultaten bij lezen: 
o 1F: van 97,9 naar 98 naar 99, naar 100 en borgen 
o 2F: van 72,3 naar 77, naar 78, naar 80, naar 83  

• We houden de professionele dialoog over automatiseren bij rekenen een plek 
in de gehele route van de kwaliteitscultuur. 
o We faciliteren de professionele rekendialoog over zicht op ontwikkeling en 

onderwijsbehoeften tijdens de fase data en duiden en de fase doelen en 
doen.  

o We bespreken de eenduidige aanpak van opbrengstgericht en 
handelingsgericht werken en beschrijven deze in het onderwijsplan. 

o We maken de cyclus van opbrengstgericht en handelingsgericht werken 
visueel in de rekenplacemat. 

• We vergroten de kennis en vaardigheden van woordenschat-, spelling -en 
begrijpend leesonderwijs. 
o Teamtraining belang van woordenschat en begrijpend lezen 
o Teamtraining ‘4-takt’  
o Teamtraining Weerwoord 

• We versterken het beredeneerde aanbod voor het vergroten van het 
leesplezier: 
o Leescarrousel in groepen 4 t/m 8.     
o Boekpromotie: door de leerkracht. 

• We onderzoeken de wijze waarop we begrijpend lezen naast woordenschat 
en technisch lezen kunnen versterken.  

• We scherpen de doorgaande lijn van groep 1-2 naar 3 aan. 

 Leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleider, directeur, specialisten, 
regisseurs, procesbegeleiders, onderzoeksgroep. 
Bernadette Naan (Leerkracht&Co). 
Sharon Martens (Kentalis) 
Erik Meester (PWPO, RU Nijmegen). 

Monitoring 
checkmoment 

Zie jaarplanning ambitieplannen. 

Planning Studiedagen en leerteams. (Zie jaarplanning) 
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Relatie 
schoolplan 

Ambitie 3 Wereldburgerschap; wereldwijze, creatieve en ondernemende 
leerlingen. 
 
We optimaliseren de focus op leren, leven en samenleven in een gezond en 
veilig schoolklimaat.  
 
Onze focus ligt op: 

• Wereldoriëntatie en burgerschap: Het versterken van de kennis van de 
wereld met behulp van betekenisvolle wereldoriëntatie.  

• Sociaal emotioneel leren en sociale veiligheid en welbevinden: Het 
versterken van een gestructureerde aanpak, waardoor iedere leerkracht, 
met ondersteuning van intern begeleider en aandachtsfunctionaris de 
regie, het inzicht en overzicht heeft op het sociaal emotioneel leren iedere 
groep en ieder kind. 

• Het versterken van de creativiteit, het kritisch denken en ondernemend 
zijn, zodat onze kinderen na opgedane kennis op onderzoek uitgaan en 
oplossingen bedenken. 

 

Doelen Gewenst resultaat 

• We verbinden wereldoriëntatie en burgerschap betekenisvol met 
begrijpend lezen, taal en woordenschat. 

• We monitoren en borgen KWINK en BLINK en betrekken ouders en 
externen als educatief partner bij deze werkwijze. 

• We implementeren ‘Kindbegrip’. 
 

Aanpak/ 
activiteiten 

• We werken vanuit een eenduidige aanpak bij Wereldoriëntatie en 
Burgerschap: 
o Implementatie Blink in groep 4 en 8. 
o Borgen werkwijze Blink in groep 5, 6 en 7. 

• We vergroten de kennis en vaardigheden van ‘Kindbegrip’. 
 

Betrokkenen Leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleider, directeur, specialisten, 
regisseurs, procesbegeleiders, onderzoeksgroep. 

Monitoring 
checkmoment 

Zie jaarplanning ambitieplannen. 

Planning Studiedagen en leerteams (zie jaarplanning) 
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4 Kleinere ontwikkelingen 
 

Relatie 
schoolplan 

Ambitie 3.1 Wereldburgerschap; wereldwijze, creatieve en ondernemende 
leerlingen. 
 
We optimaliseren de focus op leren, leven en samenleven in een gezond en 
veilig schoolklimaat. 
 
Onze focus ligt op het versterken van de kwaliteit van cultuureducatie. 
De prioriteit is een intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele 
sector, waardoor kunst een professionele vaste plek krijgt in ons curriculum. 
 

Doelen Gewenst resultaat 

• Elk kind op De Regenboog krijgt kunstlessen van kunstvakdocenten; 

• We verbinden Kunst en Cultuur betekenisvol met wereldoriëntatie en 
burgerschap. 

• Elk kind krijgt de kans om na schooltijd verder op ontdekking te gaan in de 
wereld van de kunsten. 

• Het beredeneerde aanbod voor kunst en cultuur is vastgelegd in een 
kwaliteitskaart en wordt gemonitord en geborgd. 
 

Aanpak/ 
activiteiten 

• We ondersteunen bij de opzet en uitvoering van de KunstKar. 

• We ondersteunen bij de opzet en uitvoering van de Muzinas. 

• We nemen deel aan Xpress en zetten professionele kunstvakdocenten in. 

• We borgen de inzet van de muziekdocent. 

• We onderzoeken de mogelijkheden en wensen voor open podium na 
coronatijd. 

• We koppelen alleen de activiteiten passend bij de wereld oriënterende 
thema's. 
 

Betrokkenen Leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleider, directeur, specialisten, 
regisseurs, procesbegeleiders, onderzoeksgroep. 
Erik Meester (PWPO, RU Nijmegen). 
 

Monitoring 
checkmoment 

Zie jaarplanning ambitieplannen. 
Externe check intermediair Kunst&Co. 
 

Planning Zie jaarplanning ambitieplannen. 
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Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

Ambitie 3.2 Wereldburgerschap; wereldwijze, creatieve en ondernemende 
leerlingen. 
 
We optimaliseren de focus op leren, leven en samenleven in een gezond en 
veilig schoolklimaat. 
 
De focus ligt op digitale geletterdheid en mediawijsheid. 
 

Doelen Gewenst resultaat 

• We verbinden ICT, wetenschap en techniek op een betekenisvolle manier 
met wereldoriëntatie en burgerschap. 

• We vergroten de digitale geletterdheid van leerlingen op het gebied van 
mediawijsheid. 

• We leren de leerlingen hoe zij digitale informatie kunnen verzamelen, filteren 
en weergeven via onderzoek bij Blink. 

• We leren de leerlingen stapsgewijs redeneren d.m.v. programmeren. 
 

Aanpak/ 
activiteiten 

• We volgen de doorgaande lijn Mediawijsheid vanuit BLINK. 

• We besteden specifieke aandacht aan mediawijsheid in de groepen 7-8. 

• We koppelen ICT, wetenschap en techniek aan de bestaande thema’s van 
BLINK. 

• We bereiden leerlingen en leerkrachten voor op de digitale afname van 
toetsen. 
 

Betrokkenen Leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleider, directeur, specialisten, 
regisseurs, procesbegeleiders, onderzoeksgroep. 

Monitoring 
checkmoment 

Zie jaarplanning ambitieplannen. 

Planning Zie jaarplanning ambitieplannen. 
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Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

Ambitie 3.3 Wereldburgerschap; wereldwijze, creatieve en ondernemende 
leerlingen. 
 
We optimaliseren de focus op leren, leven en samenleven in een gezond en 
veilig schoolklimaat. 
 
Onze focus ligt op het monitoren en borgen van de bestaande regels en routines 
bij: 

o Bewegingsonderwijs 
o Preventiewerk en BHV 
o Verkeer 

 
De prioriteit is het versterken van de kwaliteit van bewegingsonderwijs en het 
borgen van de veiligheid in en rond de school. 
 

Doelen Gewenst resultaat 

• We werken bij de bewegingslessen in de groepen 3 t/m 8 met een 
beredeneerd aanbod vanuit de leerlijnen. 

• We onderzoeken of Beweegbaas een werkbaar en goed volgsysteem is om 
de motorische ontwikkeling van de kinderen te volgen.  

• Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de taak en rol van de 
groepsleerkracht tijdens de beweeglessen.   
 

Aanpak/ 
activiteiten 

• We starten via de buurtsportcoaches met Beweegbaas. 

• Op basis van de resultaten wordt een beweegprogramma ingezet, worden 
adviezen gegeven en/of kunnen individuele vervolgtrajecten worden 
afgestemd. 

• Wij maken gebruik van de kennis van externe deskundigen. 
 

Betrokkenen Vakdocenten SSNB, leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleider, 
directeur, ICT-er, onderzoeksgroep. 

Monitoring 
checkmoment 

Zie jaarplanning ambitieplannen. 

Planning Zie jaarplanning ambitieplannen. 
 

 


