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•  Alle teamleden hebben ervaring in het werken met leerteams.* 
•  De Raamdonk werkt met expert-leerkrachten. Deze hebben  

een eerste ervaring in het opstellen van ambitiekaarten.

•  Er worden schoolbrede afspraken vastgelegd over inhoud,  
werkwijze en besluitvorming binnen onze leerteams.

•  Binnen de leerteams wordt er gewerkt met lessenstudies  
en dataonderzoek.

•  In onze leerteams zetten onze leerkrachten zich gezamenlijk in voor 
processen van collectief actieonderzoek met het oog op het verbeteren 
van leerresultaten en kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.

•  Leerkrachten geven elkaar effectieve feedback.

•  Het team is een goed functionerende, professionele leergemeenschap.*
•   (wetenschappelijk) onderzoek de basis is voor de  

oplossingen/aanpak ten einde de kwaliteit van het onderwijs  
in de groep en/of school te verbeteren.

•  Alle ambitie- & kwaliteitskaarten hebben dezelfde opzet.   

•  Onze school voldoet niet aan de verplichting om wetenschap & technologie  
(W&T) conform de doelen uit het techniekpact aan te bieden. 

•  De huidige versie van de zaakvakken methode Naut (natuur en techniek),  
Meander (aardrijkskunde),  Brandaan (geschiedenis) is gedateerd en de  
werkboeken zijn niet meer leverbaar na 2021-2022.

•  De wens is om meer te werken vanuit schoolbrede thema’s waarin kinderen  
gestimuleerd worden om zelf kritisch te denken en te doen. Hierbij wordt de  
relatie gelegd naar de cognitieve bouwstenen.**

•  Twee leerkrachten participeren in de Optimus Leerkring Wetenschap & Techniek  (W&T). 
•  We organiseren hiervoor enkele teamstudiedagen.
•  We ontwikkelen een visie op W&T.
•  We bestuderen op basis van de visie methodieken.
•  We kiezen met een breed draagvlak een werkwijze/methode voor W&T en de zaakvakken. 

•  Met collega’s van andere scholen doen onze collega’s inspiratie en kennis op over het 
ontwikkelen en implementeren van de visie op het vak (W&T) binnen het team. 

•  We ontwikkelen een breed gedragen visie voor Wereldoriëntatie en  
Wetenschap & Techniek/ Onderzoekend en Ontwerpend leren voor de  
groepen 1 t/m 8 van De Raamdonk.

•  We kiezen op basis van deze nieuwe visie een werkwijze of  
methode W.O. W&T.
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•  Wij werken volgens de Enigma kwaliteitsaanpak.* 
•  Er kan verbetering komen in de verbinding met de inhoud van het 

Optimus Koersplan, het schoolplan/jaarplan en de concretisering  
van de plannen en ambities in onze ambitiekaarten. 

•  Leerkrachten nemen kennis van het nieuwe Koersplan Optimus 
wereldscholen 2022-2026.

•  We schrijven een nieuw schoolplan dat gebaseerd is op de  
inhoud van het koersplan. 

•  De periode van het schoolplan loopt gelijk met het koersplan. 
•  We optimaliseren de kwaliteitsaanpak d.m.v. het uitwerken van een  

duidelijk herkenbare kwaliteitscyclus (Koersplan, schoolplan, 
ambitiekaarten/ jaarplannen en jaarverslag).**

•  We bestuderen, op alle niveaus, de Enigma kwaliteitsaanpak zoals 
uitgewerkt in het boek “wat als we weer eens gewoon gingen les geven”. 

•  We werken de verbeterstappen concreet uit onder leiding  
van een extern deskundige. 

•  Er komt een nieuw schoolplan 2022-2026
•  De verbeterstappen van de kwaliteitscyclus zijn  

beschreven en nieuwe doelen worden opgesteld.*
•  Er komt een nieuwe lay-out voor het jaarplan.

•  De eindopbrengsten voor taal en rekenen liggen, ondanks de coronaperiode, 
ruim boven de signaleringswaarden en het landelijk gemiddelde. 

•  Er is een keuze gemaakt om voor technisch lezen te gaan werken met de 
methode Karakter en bij rekenen met WIG 5.**

•  Er wordt gewerkt met BOUW in de groepen 2-4.

•  Expert-leerkrachten taal en rekenen nemen lesobservaties afgestemd  
op het geven van goede lessen af. **

•  Expert-leerkracht en intern begeleider analyseren de taaldomeinen binnen 
de afgenomen CITO toetsen om groepsplannen op maat te maken.

•  Leerkrachten signaleren vroegtijdig de dyslexie risicoleerlingen middels  
het dyslexieprotocol.

•  De ambitiekaart technisch lezen evalueren en kwaliteitskaart opstellen. 

•  Leerkrachten bereiden in hun leerteam onder begeleiding van de  
expert-leerkracht taal technisch leeslessen voor. 

•  Leerkrachten worden door de expert-leerkracht op de hoogte gehouden  
van ontwikkelingen en ontvangen relevante artikelen hierover. 

•  Er worden nieuwe schoolambities opgesteld.* Er wordt minimaal voldaan  
aan 70% in I, II en III niveau. 

•  Er is een doorlopende leerlijn technisch lezen  en rekenen van groep 1-8.
•  Er is een up-to date dyslexieprotocol.
•  Er is een aangepaste ambitiekaart en kwaliteitskaart technisch lezen  

en rekenen.

•  Een deel van de schoolpopulatie loopt het risico op het ontwikkelen 
van onderwijsachterstand. De wens is om ontwikkelkansen in 
samenwerking met de voorschoolse opvang in beeld te brengen.**

•  De wisselende schoolpopulatie vraagt om een gedifferentieerd 
aanbod. Het structurele en gerichte aanbod voor meerbegaafde  
kinderen vraagt aandacht.**

•  De doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 vraagt versterking op 
rekengebied.

•  De schoolpopulatie vraagt om een stabiel en ondersteunend 
pedagogisch klimaat. De basis van het werken met SWPBS:  
De groene en gele interventies zijn geïmplementeerd en dienen 
onderhouden te worden.*

•  We bestuderen relevante literatuur uit de boeken  
“Werk maken van gelijke kansen” en “Leer ze lezen”. 

•  In leerteams focussen we op het taalgebruik van de  
professional in de jongste groepen.

•  We bespreken met name de voorbereiding op groep 3  
gericht op beginnende geletterdheid en gecijferdheid.  

•  De expert-leerkracht rekenen voert een praktijkgericht  
onderzoek uit en stelt een rekenbeleidsplan op. 

•  De rode interventies van SWPBS worden geïmplementeerd. 
Registratie van de rode interventies komen in I-SWIS. 

•  De expert-leerkracht rekenen analyseert met de intern  
begeleider en directeur de leervorderingen van de leerlingen  
op het vakgebied rekenen.

•  Voor, door en tijdens leerteambijeenkomsten professionaliseren de 
leerkrachten van de groepen 1-2, de intern begeleiders en directeuren 
zich ten aanzien van het aanbod NT1 en NT2 aan jonge Graafse kinderen.

•  Voor SWPBS is een stuurgroep ingericht. De heeft verbinding met 
leerteams.**

•  We hebben een gemeenschappelijke goed onderbouwde en breed 
gedragen visie op het voorkomen en verkleinen van het risico op 
onderwijsachterstand en gedifferentieerd aanbod.

•  We formuleren een breed gedragen teamvisie op differentiatie  
binnen ons (reken) onderwijs. 

•  Resultaten van het praktijkonderzoek zijn gedeeld.
•  Er is een rekenbeleidsplan opgesteld. 
•  Op de Raamdonk heerst een aantoonbaar en veilig positief leerklimaat 

waarin alle leerlingen en teamleden zich optimaal kunnen ontwikkelen.

AMBITIES JAARPLAN 2021-2022 VAN BASISSCHOOL DE RAAMDONK 

*verwijzing schoolplan **verwijzing ambitie-& kwaliteitskaarten
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