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Kaartnummer 8

Beleidsterrein Didactisch aanbod

Vakgebied Internationalisering algeheel

Evaluatie Jaarlijks in juni

Proces eigenaar Astrid Majoor

Periode 2020-2025

Ambitiekaart Saltomontessorischool De Trinoom

Ambitie
In 2025 is internationalisering bewust geïntegreerd in ons onderwijsaanbod. Kinderen uit verschillende culturen 
leren van en met elkaar binnen onze montessoriwerkwijze. Leerkrachten zijn vaardig in het aanbieden van een 
internationaal curriculum, waarbij het aanbod passend is bij de leerbehoeften van de kinderen binnen onze 
schoolpopulatie.

Achtergrond
Het team en de MR zijn geïnformeerd over het thema internationalisering bezien vanuit de Brainportarea, 
SALTO en de eigen school. Binnen het team en de MR is het besef dat internationalisering een vast item is 
geworden op de agenda. Er is een stuurgroep opgericht en er is de beleidskeuze gemaakt met het team om 
deze schoolplanperiode het grootste accent op opstarten en implementatie van NT2 onderwijs te leggen. 
Daarom is hier een aparte ambitiekaart voor opgesteld. Omdat onze ambities op de overige domeinen van 
internationalisering van nature al goed aansluiten bij ons huidige onderwijsaanbod en er binnen deze  
domeinen reeds stappen gezet zijn, hebben we er voor gekozen om deze niet stil te laten liggen. We werken  
ze in deze ambitiekaart op hoofdlijnen uit.

Meet instrumenten
Door het opstellen en uitzetten van vragenlijsten aan het team, ouders en kinderen. Daarnaast wordt  
2 jaarlijks geëvalueerd door de stuurgroep. Hiervoor wordt de input van team, kinderen en ouders gebruikt.  
De conclusies worden met betrokkenen gedeeld. 

De stuurgroep werkt nauw samen en stemt af met de verschillende specialisten over het behalen van de 
gestelde ambities binnen ieders specialisme m.b.t. internationalisering. De stuurgroep bewaakt het overzicht 
hierin. Specialisten van de diverse werkgroepen nemen internationalisering op in hun agenda bij het plannen 
van activiteiten.

In het MT-spiloverleg staat internationalisering als vast onderdeel op de agenda.  

Financiering
•  Vooralsnog kan dit meegenomen worden binnen het budget van de verschillende werkgroepen.
•  Tzt. reserveren budget voor aanschaf m.b.t. doorgaande lijn Engels.

Uitvoering door externen
• Vooralsnog niet, wordt nog geïnventariseerd.
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Jaardoelen om de ambitie te behalen
Activiteiten die nodig zijn om de ambitie te behalen

2020-2021 Doelen:
•  Bovenstaande inplannen met de stuurgroep voor de komende  

schoolplanperiode.

Activiteiten om de doelen te bereiken:
•  Inplannen in werkgroepoverleg.
• Korein sluit aan bij de stuurgroep waar dat passend is.

2021-2022 Doelen:
-

Activiteiten om de doelen te bereiken: 
-

2022-2023 Doelen:
-

Activiteiten om de doelen te bereiken: 
-

2023-2024 Doelen:
-

Activiteiten om de doelen te bereiken: 
-

Kernresultaat
In 2025 is internationalisering bewust geïntegreerd in ons onderwijsaanbod:

• Er is een doorgaande lijn NT2 onderwijs geïmplementeerd volgens ambitiekaart NT2.
•  Wereldburgerschap is actief gekoppeld aan de Vreedzame School met het oog op de school als  

internationale leefgemeenschap. 
•  Culturele feesten en gewoonten zijn standaard opgenomen op de jaarkalender en door  deze jaarlijks  

uitgevoerde activiteiten wordt het cultureel bewustzijn vergroot. 
•  Internationalisering is zichtbaar opgenomen in de voorbereide omgeving.
•  Binnen het aanbod van de kosmische thema’s, techniek en creatieve vorming wordt actief aandacht besteed 

aan internationalisering.  We zijn een aspirant Brainportschool.
•  Meertaligheid staat in de startblokken om te worden opgenomen in ons aanbod. We hebben een keuze 

gemaakt voor een doorgaande lijn Engels in de hele school. De Trinoom heeft een antwoord op de vraag of 
zij een VVTO school wordt. 

•  Samenwerken en samenleven binnen de 21 ste eeuwse vaardigheden wordt benut als middel naar een  
Trinoom als internationale leergemeenschap.


