
 

 

 
➢ Alle leerkrachten hebben ervaring op gedaan in het 

werken met leerteams.  
➢ Vier expert-leerkrachten vanuit ons team zijn naast hun 

lesgevende taken werkzaam op onze school op de 
onderdelen: Zorg, Rekenen, Taal, Gedrag.  

➢ Deze vier expert-leerkrachten stellen jaarlijks de 
ambitiekaarten op. 

➢ De Raamdonk ambitie- en kwaliteitskaarten hebben 
allemaal dezelfde opzet.  

 
o De schoolbrede afspraken over inhoud, werkwijze en 

besluitvorming binnen onze leerteams moeten 
eenduidiger.* 

o Het werken in de leerteams met lessenstudie en 
dataonderzoek moet structureel worden toegepast.* 

o De leerkrachten geven elkaar al effectieve feedback, 
maar op dit punt is nog ruimte voor verbetering.  

➢ Wij werken volgens de Enigma kwaliteitsaanpak.  
➢ Er is een duidelijke verbinding tussen de inhoud van het 

Optimus Koersplan Wereldonderwijs en de inhoud van 
het schoolplan/jaarplan. De concretisering van de 
plannen en ambities in onze ambitiekaarten is 
gerealiseerd .  

➢ Alle leerkrachten hebben kennis genomen van het 
nieuwe koersplan Optimus Wereldscholen 2022-2026.  

➢ We schrijven ons nieuwe schoolplan 2023-2026 op basis 
van de inhoud van het nieuwe koersplan.  

➢ De periode schoolplan 2022-2026 loopt nu gelijk met de 
periode van het Koersplan van Optimus.   

➢ We werken onder leiding van een extern deskundige  
aan concreet uitgewerkte verbeterstappen in onze 
ambitiekaarten.  

➢ Er is een nieuwe lay-out voor het jaarplan. 
 
o De Enigma kwaliteitsaanpak gaan wij op onze school  

nog beter in onze manier van werken  doorvoeren.* 
 

➢ De nieuwe schoolambities zijn opgesteld. Onze schoolambities 
liggen op bepaalde vakken hoger dan de gestelde Optimusnorm 
70% in I, II en III niveau.* 

➢ Het dyslexieprotocol is up-to-date en afspraken rondom 
dyslexieonderzoek zijn verhelderd door intern begeleider. 

➢ De expert leerkracht rekenen heeft lesobservaties  uitgevoerd en 
afgestemd op het geven van goede rekenlessen.  

➢ De aandachtspunten uit de lesobservaties zijn opgenomen in de 
nieuwe ambitiekaart voor rekenen.  

 
o Het traject EDI wordt gestart onder begeleiding van een externe 

deskundige. In 2022-2023 ligt de focus op EDI bij rekenlessen.  
o De nieuwe schoolambities zijn niet in alle groepen gehaald.** 
o Er zijn afspraken gemaakt over goede lessen en differentiatie 

t.a.v. het werken met de methode Karakter voor technisch lezen. 
o Observaties lezen zijn door Covid-19 niet volledig uitgevoerd. 
o Ambitiekaart voortgezet technisch lezen kan pas omgezet 

worden in kwaliteitskaart als de doelen verder ontwikkeld zijn 
voor het leesonderwijs. ** 

o De inzet van de rekenmethode en de doorgaande lijn van groep 
1 t/m 8 gaan we nog beter op elkaar afstemmen.* 

➢ De breedgedragen teamvisie voor Wereldoriëntatie en 
Wetenschap & Techniek voor de groepen 1 t/m 8 is 
ontwikkeld en vastgesteld.  

➢ Op basis van deze breed gedragen teamvisie is gekozen 
voor de aanschaf van de nieuwe versie van de methode 
Naut, Meander, Brandaan voor de groepen 5 t/m 8.  

 
 
o Het huidige aanbod voor Wetenschap & Techniek van 

onze groepen 1/2 wordt gecontinueerd. 
o Het huidige aanbod Wetenschap en Techniek voor de 

groepen 3 & 4 gaan we afstemmen met het aanbod van 
onze groepen 1/2. * 

 

➢ We hebben een gemeenschappelijke goed onderbouwde en 
breedgedragen visie op differentiatie binnen ons (reken) 
onderwijs geformuleerd met het team.  

➢ De visie op differentiatie binnen ons (reken) onderwijs vraagt 
om een goede borging en blijvende aandacht.  

➢ De resultaten van het praktijkonderzoek zijn tijdens een 
teamstudiedag gedeeld met het team en er zijn vervolgstappen 
geformuleerd. 

➢ De groene interventies van PBS zijn geïmplementeerd en 
worden onderhouden.  

➢ Op De Raamdonk heerst een aantoonbaar en veilig positief 
leerklimaat waarin alle leerlingen en teamleden zich optimaal 
kunnen ontwikkelen.  

 

o Check In Check Out (CICO) is als gele interventie van 
PBS geïmplementeerd. Enkele gele en rode 
interventies moeten nog geïmplementeerd worden.** 

o Er zijn al goede stappen gemaakt in de doorgaande lijn 
van groep 2 en 3 voor rekenen. We willen de 
doorgaande lijn in 2022-2023 nog verder uitwerken.* 

o Het beleid op het gebied van rekenen is nog niet 
compleet uitgewerkt. In het rekenbeleidsplan wordt 
dat concreet uitgewerkt. In dit plan is speciaal 
aandacht voor het bieden van extra ondersteuning om 
onderwijsachterstanden nog beter te voorkomen. ** 


