
1. Schoolplan

Dit is het schooljaarverslag van het schooljaar 2017-2018. In dit verslag verantwoord ik de behaalde resultaten, doelen
en voornemens die opgenomen zijn in het schooljaarplan van 2017-2018. Eventuele acties die nodig zijn ter
verbetering of aanscherping van het gevoerde beleid worden meegenomen in het schooljaarplan van 2018-2019.
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2. Onze organisatie

1 oktober telling
De inzet voor de komende jaren is om toe te groeien naar rondom de 100 leerlingen.

teamsamenstelling
Dit is de opbouw van ons team. Tijdens dit schooljaar waren er 2 collega's afwezig in verband met
zwangerschapverlof/ ouderschapsverlof. De vervanging is in deze infographic meegenomen. 

verschillende functies binnen onze school zijn:
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3. Onze school

Ambities school

ONDERWERP HUIDIGE
SITUATIE

EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD

aandachtig,
daadkrachtig en
creërend

In het
tevredenheidson
derzoek van
december 2014
is er op de
kwaliteitsindicat
or Schoolklimaat
een negatieve
afwijking t.o.v. de
benchmark. Alle
respondenten
hebben een
negatieve
afwijking.

Op dit moment
ervaren we een
positieve
verandering. Het
plezier in school
lijkt te zijn
toegenomen.

De leerkrachten
tonen
belangstelling
voor het
individuele kind.
We hebben in
beperkte mate
kindgesprekken,
deze zijn niet
structureel en
geborgd.

In de ouder-
leerling enquête
waarderen de
ouders en
leerlingen de
school minimaal
gelijk aan de
bechmark.
Waarbij we de
nadruk leggen
op minimaal,
streven is een
positieve
afwijking van 0,3.
Bij het item
schoolklimaat
en cultuur  is
geen negatieve
benchmark
afwijking.

Bij de
leerlingenlijsten
van Viseon
scoren de
leerlingen uit
groep 5,6,7,8
minimaal 80%
op ADC score en
maximaal 20%
DE score

 

De
Kanjertraining is
een structureel
onderdeel van
ons
lesprogramma
en is zichtbaar in
de school
aanwezig.
De
Kanjertraining
wordt jaarlijks in
september op
de agenda
geplaatst.

De Viseonlijsten
worden
ingevuld,
geanalyseerd en
er is een
planmatige
aanpak. Op dit
moment zijn er
structureel nog
geen
groepsplannen
gedrag.
(structurelele
uitvoering
hiervan in
schooljaar 2017-
2018)

Jaarlijks wordt er
een
leerlingenraad
gekozen uit de
leerlingen van
groep 6,7,8.

 Aanvulling
september 2017.
Er wordt
afgestapt van de
Kanjermethode
en vervangen
door "de sociaal
sterk groep" De
sociaal sterke

Een
succescriteria is
wanneer nieuwe
leerlingen zich
inschrijven op
De Romte.
De ouders
hebben een
positief
beeld over de
school tijdens de
Gouden weken
gesprekken.
De school heeft
in de
jaarkalender een
aantal vaste
activiteiten
opgenomen
waar alle
leerlingen en
ouders elkaar
ontmoeten.

In de registratie
van het
veiligheidsbeleid
splan staan
geen incidenten
vermeld welke
betrekking
hebben sociale
veiligheid.

Er is een
coördinator
sociale veiligheid
aangesteld. 

2015 - 2018



groep heeft een
focus op hoe we
op een prettige
manier met
elkaar omgaan.
Onderdeel
hiervan is om
(negatieve)
patronen te
doorbreken door
er een positieve
oplossing voor te
zoeken. In het
schooljaar 2017-
2018 is het team
gestart met een
training in de
"sociaal sterke
groep". In dit
schooljaar zullen
3
trainingsmomen
ten zijn. Opbouw
is: introductie
logboekje,
fysieke
inrichting van
het lokaal,
verbeterbord,
sociokring en
sociobord.  Zie
ook onderwerp:
Sociaal Sterke
Groep



Onze school We werken in
een verouderd
gebouw, dat niet
meer voldoet
aan de eisen van
het onderwijs
van nu. Het is
een traditioneel
gebouw met
een lange gang
waaraan de
lokalen
gebouwd zijn. 

een aanpassing
in het gebouw
waardoor er een
leerplein
ontstaat op een
centrale plek in
het gebouw.
Daarnaast een
duidelijk eigen
plek voor BSO,
VSO en
kinderopvang
(vanuit SKF).

Zodra je het
gebouw
binnenloopt zie
je gelijk waar de
school voor
staat.
Aandachtig,
daadkrachtig en
creërend
onderwijs. 

Begin schooljaar
2017-2018 is er
gekeken naar de
merkwaarden
van de school.
Hier zijn 3
merkwaarden
uitgekomen:
aandachtig,
daadkrachtig en
creërend
onderwijs. Dit is
het
uitgangspunt
geweest voor de
aanpassing van
de visie en de
manier van
lesgeven. Als
gevolg hiervan
hebben we
gekeken naar de
inrichting van
het gebouw.
Wat hebben we
nodig aan
fysieke
inrichting om
deze visie goed
neer te kunnen
zetten. Hier is
een plan voor de
interne
verbouwing van
de Romte
gekomen. 

Gaandeweg
2018 moet dit
plan
gerealiseerd
worden in
samenspraak
met het
onderwijskantoo
r, Stichting
Kinderopvang
Friesland en de
MR

En aangepast
duurzaam
gebouw, dat
klaar is voor het
onderwijs wat
wij voor ogen
hebben. 

Leerkrachten die
geïnspireerd
worden,
leerlingen die
uitgedaagd
worden, ouders
die binnen
komen en
dorpsbewoners
die nieuwsgierig
zijn naar hoe wij
werken op de
Romte. 

2017 - 2019



samenwerkend
leren vanuit een
motiverende
leeromgeving

Coöperatieve
werkvormen
worden
incidenteel
ingezet.
De
leeromgeving
wordt ingericht
door de
leerkrachten,
hierop is geen
visie en beleid.
De school ziet er
verzorgd uit,
er wordt op dit
moment ook
onderhoud aan
gedaan.

Coöperatieve
werkvormen
(samenwerkend
leren) worden
structureel
uitgevoerd.
Het coöperatief
leren is een
vorm van
effectief
klassenmanage
ment.
Bij de
verslaglegging
naar de ouders
wordt dit item
weergegeven op
het rapport.

Bij de
klassenobservati
es wordt dit
individueel
besproken met
de leerkrachten
en vastgelegd in
het verslag.
Schoolbreed
wordt dit
agendapunt
opgenomen in
de planning van
de
teamvergaderin
gen. In het
borgingsdocum
ent wordt
beschreven
welke
coöperatieve
werkvormen in
een bepaalde
maand centraal
staan.

De verschillende
coöperatieve
werkvorm zijn
onderdeel
geworden van
de dagelijkse
lespraktijk van
de leerkracht.
Leerlingen
voeren deze
werkvormen
zelfstandig uit. 

2016 - 2018

Inleiding
In dit deel van het verslag worden de ambities van de school beschreven. De verschillende
ambities zijn:

a. aandachtig, daadkrachtig en creërend
b. onze school
c.samenwerkend leren vanuit een motiverende leeromgeving 

Daarnaast worden aandachtspunten beschreven die meegenomen zijn uit het jaarverslag van
2016-2017. Dit zijn:

1. Het identiteitsbewijs levend houden en omzetten in gedrag en handelen.
2. Het identiteitsbewijs gebruiken als grondlegger voor je communicatie en pro lering naar
buiten.
3. Leren zichtbaar maken voor de leerkrachten, kinderen en de ouders.
4. Sociaal emotionele vorming
5. Keuze maken wat betreft de samenwerkingspartner.

Aandachtig, daadkrachtig en creërend
In dit schooljaar zijn we gestart met het concreet maken van de merkwaarden van obs de
Romte. In verschillende werkvormen tijdens een studiedag is er besproken wat deze
merkwaarden voor ons betekenen waar ze in de school een plek krijgen. Dit heeft als resultaat



opgeleverd dat we kritisch zijn gaan kijken naar de visie van de school. Uiteindelijk hebben we
deze herschreven en besproken in het team en met de MR. De nieuwe visie is de volgende
geworden:

Wij bereiden onze leerlingen voor op de moderne samenleving. Dit vraagt om zelfsturende en
zelfstandige mensen die initiatieven nemen en actief en creatief zijn (creërend); die
beslissingen kunnen nemen (daadkrachtig), kunnen samenwerken en overleggen, die zich
verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van zichzelf en anderen (aandachtig).

Als wij dit goed doen, dan verlaten leerlingen van groep 8 onze school als leerlingen die:

.. in zichzelf geloven.

.. in verbinding staan met zichzelf en de ander(en).

.. de ruimte hebben genomen om  hun eigen talent te ontwikkelen.

.. lef hebben om hun eigen pad te kiezen.

.. ruimte bieden aan anderen.

Kernwaarden
Bij alles wat we doen, gaan we uit van onze drie kernwaarden: aandachtig, daadkrachtig en
creërend.

Aandachtig
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen, leerkrachten en ouders (en Dronrijp) prettig met
elkaar omgaan. Wij zien dat leerlingen die goed in hun vel zitten beter tot leren komen.

     “wij zijn nieuwsgierig naar jou, wie je bent, wat je belangrijk vindt, wat je kunt en wat je
nog wilt leren”

Daadkrachtig
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten en ouders zelf onderdeel zijn van hun
eigen ontwikkeling. Wij geloven in het driehoeks gesprek tussen de leerling, leerkracht en
ouder.

     “het geeft jou zelfvertrouwen om te bereiken wat en wie jij wilt zijn”

Creërend
Wij vinden basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn van primair belang, maar
ook zelfstandig leren, kritisch denken en keuzes maken, jezelf kennen en beheersen,
samenwerken en creatieve ontwikkeling zijn belangrijk om te leren.

     “door aan te pakken maak jij soms ook mogelijk wat jij zelf niet voor mogelijk hield”

                                                                                    jij durft, begint en beweegt!”

Onze school
obs de Romte is een school die in 1974 gebouwd is en sindsdien een aantal keer kleine
verbouwingen is ondergaan. In al die jaren is de indeling hetzelfde gebleven. Een gebouw
met een lange gang waaraan de lokalen geschakeld liggen. Volgens ons niet meer van deze
tijd en zeker niet passend bij onze visie en merkwaarden. Deze aangepaste visie op onderwijs
en de merkwaarden die bij de school passen vragen om een fysieke inrichting waarbij de
leerkrachten, leerlingen, ouders, BSO en dorp bij elkaar kunnen komen in het midden van het
gebouw. 



Impressie leerplein

Samenwerkend leren vanuit een motiverende leeromgeving
De fysieke inrichting van het klaslokaal zijn aangepast vanuit de visie van de "Sociaal sterke
Groep". Dit betekent dat in alle lokalen leerlingen bij voorkeur in groepjes van 4 zitten. Waar
dit niet mogelijk is door aantallen worden er groepjes van 5 of 3 geformeerd. De tafelgroepjes
staan zo opgesteld dat er een zonnestraalopstelling ontstaat. Dit zorgt ervoor dat de
leerkracht de gezichten van alle leerlingen kan zien op het moment dat de leerkracht
instructie geeft. In de tafelgroepjes hebben leerlingen de mogelijkheid om te overleggen met
hun schoudermaatje of oogmaatje. Zo krijg je dat leerlingen eerst problemen zelf op kunnen
lossen in het groepje en waar dit niet lukt kan de leerkracht in 1 keer instructie aan  het hele
tafelgroepje geven. 

De inzet van coöperatieve werkvormen gaat steeds beter. Leerkrachten laten zien dat ze een
aantal van deze werkvormen al dagelijks/ wekelijks in kunnen zetten. Inzet in het komende
jaar om de verscheidenheid van werkvormen uit te breiden en deze nog meer te
automatiseren bij leerkrachten en leerlingen.
aandachtspunten vanuit het jaarverslag 2016-2017

1. Het identiteitsbewijs levend houden en omzetten in gedrag en handelen.
zie punt aandachtig, daadkrachtig en creërend hierboven.

2. Het identiteitsbewijs gebruiken als grondlegger voor je communicatie en pro lering
naar buiten.
In de externe communicatie zijn we dit jaar bezig geweest met hoe zorgen we voor de juiste
beeldvorming van obs De Romte. Onder de externe communicatie verstaan wij de website,
facebook, twitter, dronrijp.com en de gearfetter. In deze media willen wij naar voren komen
als een school die aandacht heeft voor leerlingen, ouders en Dronrijp. Daarnaast willen we
laten zien dat wij daadkrachtig zijn in wat we doen en waar we voor staan en dat onze
leerlingen daadkrachtig zijn als het gaat om hun eigen ontwikkeling op cognitief en sociaal
emotioneel vlak. Het stuk creërend zit hem vaak in wat we bieden aan leerlingen, ouders en
Dronrijp.  Hier hebben we dit jaar stappen in gemaakt en zal komend schooljaar geborgd
moeten worden. 

3. Leren zichtbaar maken voor de leerkrachten, kinderen en de ouders.
Het afgelopen jaar zijn we in groep 8 gestart met een pilot als het gaat om het eigenaarschap
van het leren. In deze pilot is heel erg ingezet op de eigen verantwoordelijkheid van de
ontwikkeling. Jij wilt wat leren, dus vertel maar... en Jij kunt iets, dus laat maar zien.....
Uitkomst is dat deze groep leerlingen heel zelf bewust het jaar hebben meegemaakt en een
enorme ontwikkeling hebben meegemaakt. Van afhankelijke leerlingen die wachten op de
opdracht van de leerkracht naar een groep die zelf open dagen uitzocht voor het voortgezet
onderwijs en vervolgens de eigen ouders hier van op de hoogte bracht. Hier willen we
komende jaren mee door en deze ontwikkeling verder in de school brengen.

De oudergesprekken vanaf groep 4 worden bezocht door beide ouders en de leerling zelf. Het
gesprek vindt plaats tussen leerkracht, leerling en ouders. Het doel is dat de leerling zelf aan
kan geven hoe het gelopen is de afgelopen periode en waar zijn of haar talenten liggen.
Daarnaast kan de leerling ook heel goed aangeven waar zijn of haar ontwikkeling nog ligt. Dit
kan op zowel cognitief als sociaal emotioneel vlak liggen. De leerkracht kan dit verhaal verder
onderbouwen met behaalde resultaten of observaties in de klas. Aan de ouder de vrijheid om
vragen te stellen en verdere afspraken te maken. Deze gesprekken worden als een grote
meerwaarde ervaren door leerlingen, leerkrachten en ouders. 



4. Sociaal emotionele vorming
Dit schooljaar zijn we gestart met "De sociaal sterke Groep." Dit is een onderdeel van het
Groeps Dynamisch Onderwijs (GDO).  Voor de Romte geldt dat we op dit moment alleen
kiezen voor "De Social Sterke Groep." Dit is een sociaal emotionele ontwikkelingsmethode die
gericht is op positief met elkaar omgaan. Het geeft een goed inzicht waar de negatieve
patronen zitten en hoe je die het beste kunt doorbreken. Ook het doorbreken van deze
patronen gaan op een positieve manier. De implementatie dit jaar is dit jaar samen gedaan
met Rixt Walde. Zij is naast onze Intern Begeleider ook trainer GDO. In dit schooljaar zijn we
gestart met de volgende onderdelen van "De Sociaal sterke Groep":
- logboekje / driehoeksgesprek
- fysieke inrichting
- sociokring
- verbeterbord/ verbeterpunt
- sociobord
Dit alles heeft opgeleverd dat er in school en op het plein steeds minder con icten zijn. In de
klassen ontstaan veilige omgevingen waardoor leerlingen en leerkrachten zich vrij voelen om
problemen bespreekbaar te maken in de klas. In het komende jaar gaat het vooral om het
borgen van "de Sociaal sterke Groep" in de klas en school.

5. Keuze maken wat betreft de samenwerkingspartner.
Het afgelopen jaar heeft de directie meerdere gesprekken gevoerd met zowel Kids First als
Stichting Kinderopvang Friesland (SKF). Vanuit deze gesprekken is er een terugkoppeling
geweest naar de MR over de voordelen van beide organisaties. Zowel MR als de directie
kwamen met hetzelfde advies om verder te gaan. SKF is de organisatie die bij ons op school
de BSO, VSO en de peuteropvang zal gaan verzorgen. Aan het einde van het schooljaar is de
start van de Peuteropvang gerealiseerd en deze zal op maandag 3 september van start gaan.
Het is een 2-talige peuteropvang geworden met begingsonderwijs als 1 van de vaste
onderdelen op de woensdagochtend. 



4. Onderwijs en ondersteuning

Ambities school

ONDERWERP HUIDIGE
SITUATIE

EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD

Ouderbetrokken
heid

Vanaf school jaar
2015-2016 wordt
er gebruik
gemaakt van
een
oudercommunic
atieplatform
DigiDuif. Op
deze manier
worden ouders
geïnformeerd
over waar de
school mee
bezig is.
Daarnaast is het
een platform om
de 10-
minutengesprek
ken te plannen. 

Bij de start van
het schooljaar
worden de
ouders
uitgenodigd
voor een
"gouden weken"
gesprek.
Driemaal per
jaar is er een
oudergesprek.
(november,
februari en juni)
Jaarlijks is er een
algemene
ouderavond
waar de ouders
worden
uitgenodigd
door ouderraad
en
medezeggensch
apsraad. 
In het
leerlingsdossier
is een verslag
van alle
oudergesprekke
n terug te
vinden.

Het
oudercommunic
atiemiddel is
verder
ontwikkelt tot
een
ouderportaal
waarin
communicatie 3
kanten op gaat
binnen de
driehoek ouder-
leerling-
leerkracht.

Betrokkenheid
van ouders
ontwikkelt zich
naar
partnerschap.
Door informatie-
uitwisseling en
communicatie
wordt
aansluiting bij
de
onderwijsbehoef
te van het
‘eigen’ kind
gerealiseerd.

De procedures
op school zijn
voor de ouders
duidelijk en
beschikbaar.
Ouderbetrokken
heid is
agendapunt
voor het team
en de mr.

In het schooljaar
2017-2018 wordt
Digiduif
overgezet naar
Social Schools.
Vanaf dat
moment
spreken we van
een
ouderportaal.
Leerkrachten
worden hierin
getraind tijdens
vergaderingen. 

Door ouders-
leerling en
leerkracht
samen te
brengen in een
10-
minutengesprek
zorgen we voor
nog meer
verbinding in de
driehoek. 

 

Ouders voelen
zich enorm
betrokken bij de
school, de
ontwikkeling
van hun kind en
dragen dit ook
uit in het dorp.

Door een hoge
ouderbetrokken
heid worden er
positieve
verhalen verteld
over obs de
Romte in
Dronrijp en
levert dit
uiteindelijk
nieuwe
leerlingen op. 

2016 - 2019



De ouders zijn
vertegenwoordi
gd in de
Medezeggensch
apsraad. Er zijn 3
ouders lid van
de mr.
De
oudervereniging
ondersteunt het
team bij diverse
activiteiten.
 

Talentontwikkeli
ng

Naast het
aanbod van de
basisvakken heb
ben we op
creatief gebied
een aanbod
zoals b.v. koken,
dans en sport
om aan te
sluiten bij de
talenten van de
leerlingen.
Binnen de
Kanjertraining
leren we
verschillen te
onderscheiden
en te waarderen.

Kinderen
worden vanuit
hun eigen talent
uitgedaagd zich
te ontwikkelen.

Scholen
ontwikkelen
binnen het
eigen
onderwijsconcep
t didactieken die
aansluiten bij
het talent van
kinderen op
grond van
ontwikkelingslijn
en.

Leerlingen
hebben
verschillende
talenten ,
verschillen in
aanleg en 
achtergrond.
Dat vraagt dat
we in de
komende
planperiode
vastleggen hoe
wij hier mee
omgaan.

 

Leerlingen
kunnen
schitteren
binnen hun
eigen
mogelijkheden
en talenten.
Naast de
basisvakken
zoals rekenen en
taal is er ruimte
om resultaten te
behalen op
creatief en
sociaal gebied.

2015 - 2019

Innovatief
Onderwijs

ICT, op onze
school wordt iCT
als hulpmiddel
bij
handelingsgeric
ht werken.
De leerlingen
van groep 4-8
werken
structureel met
tablets.
Voor de
leerlingen uit
groep 1,2,3 zijn er
diverse
(adaptieve)
ondersteunende
programma's.
De school maakt
gebruik van
moderne
methoden.

Leerkrachten en
leerlingen
kunnen zich
optimaal
ontwikkelen o.a.
door inzet van
ICT.

de 21e eeuwse
vaardigheden
worden
dagelijks
toegepast door
leerkrachten en
leerlingen.
Hierbij gebruik
makend van
moderne
methoden en
devices

Er is in groep 1
t/m 8 een leerlijn
programmeren
aanwezig en
geborgd. 

Het schoolplan
ICT en IB 2015-
2019 is de basis
voor de
ontwikkeling
van goede zorg
en inzet ICT.

Leerkrachten
bekwamen
zichzelf door 1 a
2 keer per jaar
een bezoek te
brengen aan het
iNNOVATORIUM.
 

Vanaf groep 6
zal er in 2017-
2018 met iPads
in de klas
gewerkt gaan
worden. 

Er is een leerlijn
programmeren
voor de groepen
1-8. (unplugged,
beeldscherm en
concreet
materiaal)
De gestelde
doelen t.a.v. onze
resultaten van
het onderwijs
worden bereikt.

Leerkrachten
kunnen 21st
century skills zelf
toepassen in de
klas m.b.v.
concreet
materiaal.

2016 - 2019



Begrijpend
luisteren en
begrijpend lezen

De school scoort
nog niet
voldoende op
alle resultaten
van begrijpend
lezen.

De school scoort
minimaal
voldoende op de
resultaten van
begrijpend
luisteren en
begrijpend
lezen.

De leerkrachten
van de
onderbouw
volgend
scholing
begrijpend
luisteren.
Op Fier niveau is
er scholing
begrijpend
lezen.
In 2016 kijken we
kritisch naar het
anbod van
begrijpend
lezen.

Resultaten zijn
minimaal op
inspectieniveau.

2016 - 2018

Eindopbrengsten
obs De Romte doet mee aan de Cito Eindtoets. In de gra ek is het landelijk gemiddelde aangegeven met een 2
score. De scores van de Romte zijn aangegeven met:
1 = onvoldoende
2 = landelijk gemiddelde
3 = voldoende
Deze cijfers zijn bedoeld om aan te geven of de eindopbrengsten (on)voldoende zijn.

Dit schooljaar een voldoende score op de Cito eindtoets. Dit lag in de lijn der verwachting.

Exacte cijfers zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl.
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7074/1069/De-Romte/Resultaten-eindtoets

Opbrengsten groep 2

   

   
   

groep 8 Obs de Romte

1

3 3

Landelijke score

2 2 2

2015/2016 2016/2017 2017/2018



De resultaten van deze groep passen bij onze verwachtingen.

Opbrengsten DMT (technisch lezen)

De resultaten bij deze groepen passen bij onze verwachtingen. Groep 3 heeft op de M en E
Toetsing onvoldoende gescoord. De groep op zich is wel vooruit gegaan, maar te weinig. Dit
geeft nog geen reden tot wijziging van het beleid. De inzet op leesmotivatie en leesbeleving
heeft er wel voor gezorgd dat over de hele linie het lezen een impuls heeft gekregen. 

Opbrengsten Begrijpend Lezen

Op basis van de evaluatie van de interventies worden de volgende conclusies getrokken:

We hebben in het schooljaar 2017-2018 intensief ingezet op begrijpend lezen. Begrijpend lezen
behoeft nog onze aandacht. Hier gaan we (n.a.v. de opbrengstenvergadering op inzetten).

Het komende schooljaar nemen we de volgende maatregelen betreffende het begrijpend
lezen:
- Pictogrammen van nieuwsbegrip worden gevisualiseerd in de klas en gebruikt bij
zaakvakken (transfer).
- Taxonomie van Bloom ophelderen en agenderen. Leerkrachten meenemen in het proces.
Deze koppelen aan de lees- en herstelstrategieën.
- Woordenschatonderwijs: maandelijks een opdracht uit de map met woorden in de weer (ook
met categorie 2 woorden – talige woorden).

Opbrengsten Rekenen en Wiskunde



De resultaten van deze groepen passen bij onze verwachtingen. Aandachtspunt voor het
komende schooljaar zijn wel de resultaten in de groepen 5 en 7. Deze groepen voldoen net
niet aan het landelijk gemiddelde en daarbij wordt de schoolnorm niet gehaald m.b.t. het
aantal leerlingen met een I of II score. Dit zorgt op dit moment niet voor verandering van het
beleid.

Opbrengsten Spelling

Bij de afname van de M-toetsen op spelling m.b.v. de spellingtoets 3.0 is te zien dat de
resultaten in groep 3 bij drie achtereenvolgende meetmomenten ruim voldoende is. De
gemiddelde groepsscore (! Bij een kleine groep leerlingen) is dusdanig dat er bijna een half
jaar voorsprong is qua groepsgemiddelde.

In zowel groep 4, als 5 is te zien dat er een daling is in de opbrengsten van spelling, waarbij er
een afname is te zien door de jaren heen in de gemiddelde groepsscore. Dit heeft als
consequentie dat we het beleid aan hebben gepast. In het schema hieronder de belangrijkste
aanpassingen en resultaten.

spelling evaluatie vervolg
Dagelijks afname minidictee
van vijf woorden van
verschillende categorieën
vanuit het gesproken woord.
Coöperatief verwerken.

Positief, nog niet dagelijks
ingepland.

Dagelijks 5-10 woordendictee
inzetten. Woorden
categoriseren.

Niet zinvolle
spellingoefeningen worden
geschrapt uit de verwerking
(bv. puzzels).

Dit is gedaan en als positief
ervaren, ook gezien de
resultaten.

Continueren.
Verder afstemmen in
schooljaar 2018/2019

De spellingregels vanuit de
methode worden door alle
leerkrachten gebruikt.

Duidelijkheid en continuïteit. Continueren.

Het 5 stappenmodel is de basis
voor het geven van goed
onderwijs in spelling door de
leerkracht.

Bij BLOON was dit niet
effectief, want het spellen
vanuit het gesproken woord
wordt hierbij overgeslagen.

BLOON coöperatief inzetten,
waarbij verklanking van het
woord centraal staat.



Zorgsignalen

Zorgsignalen zijn tegenvallende resultaten die we verder gaan analyseren. We maken
onderscheid tussen absolute en relatieve zorgsignalen. We spreken van absolute zorgsignalen
als meer dan de helft van de leerlingen uit een groep onder het landelijke gemiddelde scoort
op één of meer vakgebieden en we spreken van relatieve zorgsignalen als het merendeel van
de leerlingen boven het landelijk gemiddelde scoort, maar de resultaten lager zijn dan bij de
andere toetsen of groepen.

Uit de dwarsdoorsnede komen de volgende absolute en/of relatieve zorgsignalen naar voren:

1. Groep 4 spelling (relatief zorgsignaal)
2. Groep 6 spelling (absoluut zorgsignaal)
3. Groep 6 rekenen (absoluut zorgsignaal)
4. Groep 7 begrijpend lezen (relatief zorgsignaal)

Keuze van de zorgsignalen:
We kiezen ervoor spelling nader te analyseren, omdat de resultaten op dit vakgebied zowel in
groep 4 als groep 6 beneden gemiddeld zijn. We kiezen daarnaast ervoor om begrijpend lezen
nader te analyseren, omdat het resultaat op de toets in groep 7 onvoldoende is, maar ook in
groep 4 en 6 een onvoldoende groepsgemiddelde behaald is.

1. Spelling groep 4 en 6
2. Begrijpend lezen groep 7

Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs
Hier kunt u zien op welke niveaus de leerlingen van De Romte zijn uitgestroomd richting het
voortgezet onderwijs:

 Totaal

2017/2018 18

2016/2017 16

2015/2016 10

PROO/LWOO VMBO B/K VMBO TL VMBO/HAVO HAVO/VWO



5. Kwalitatief en Hoogwaardig Onderwijs

Ambities

ONDERWERP HUIDIGE
SITUATIE

EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD

Systematisch
werken aan
Onderwijskwalit
eit

De school
neemt in een
vierjarige
cyclus 4 WMK
kaarten per jaar
af om de
onderwijskwalite
it vast te stellen,
te verbeteren en
te evalueren
(PDCA).

Door middel van
de WMK kaarten
PO is onze
kwaliteit
inzichtelijk en
wordt er
planmatig
gewerkt aan
continue
verbetering van
de kwaliteit.

De directie volgt
scholing WMK.
Er is een
planning voor de
periode 2015-
2019. 

WMK kaarten
zijn
geïmplementeer
d. De school
scoort minimaal
voldoende
(basisarrangeme
nt) op de
indicatoren van
de inspectie.

2016 - 2018

TAAK VERANTWOORDELI
JK

EINDDATUM STATUS

WMK PO Oudergesprekken Directie 31 december 2017 0%

Handelingsgeric
ht werken

Op dit moment
wordt er cyclisch
gewerkt op de
onze school.
1. Signaleren.
Onder andere
het signaleren
van leerlingen
die extra
begeleiding
nodig hebben.
2. Analyseren.
Hieronder valt
het benoemen
van de
onderwijsbehoef
ten van de
leerlingen.
3. Plannen. De
leerlingen met
vergelijkbare
onderwijsbehoef
ten clusteren en
een groepsplan
opstellen.
4. Realiseren.
Het groepsplan
in de praktijk
uitvoeren.

Ons doel is de
kwaliteit van het
onderwijs en de
begeleiding van
alle leerlingen
te verbeteren.
Door middel van
handelingsgeric
ht onderwijs
willen
we adaptief
onderwijs
concreet maken.

We werken
volgens de
jaarkalender van
de zorg.
De activiteiten in
de kalender
worden jaarlijks
besproken. De
houding van de
leerkrachten en
visie op
handelingsgeric
ht erken maken
onderdeel uit
van het jaarplan.

Er  wordt
doelgericht,
systematisch en
transparant
gewerkt op onze
school.

2015 - 2019

Systematisch werken aan Onderwijskwaliteit



Afgelopen schooljaar is er vooral ingestoken op onderwijskwaliteit in de klas. Door klassenbezoeken van directie en
Intern Begeleiders is er structureel gewerkt aan de onderwijskwaliteit van de leerkrachten. In het komende
schooljaar gaat er gewerkt worden met COO7. 

Handelingsgericht werken
Dit is gerealiseerd. Het team werkt volgens de PDCA-cyclus. Dit staat voor Plan, Do, Check en Act.  Je ziet dit fysiek
terug in de klas door de aanwezigheid van een ondersteuningslogboekje in elk lokaal. Hierin wordt de hele zorg van
de groep gezet.



6. Personeel en organisatie



6. Personeel en organisatie

Ambities school

ONDERWERP HUIDIGE
SITUATIE

EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD

Eigenaarschap
Medewerkers

Het team van
De Romte is in
voldoende mate
betrokken bij de
school en
eigenaar van
ons onderwijs.

 

Stimuleren van
eigenaarschap
van
medewerkers
door re ectie en
het aanspreken
op professioneel
gedrag. Verdere
bewustwording
van de aspecten
van een
professionele
cultuur.

Er wordt
systematisch
gewerkt aan een
professionele
cultuur. De
gesprekkencyclu
s is
uitgangspunt
voor
ontwikkeling.

De professionel
cultuur is
zichtbaar. In
deze
professionele
cultuur ligt het
accent op
een objectieve
zelfbeoordeling
en het verhogen
van de eigen
competenties in
relatie tot de
onderwijskundig
e doelen van de
school en
onderwijsgroep
Fier.

2016 - 2019

Specialisme Op dit moment
maken we in
beperkte mate
gebruik van de
specialisatie van
leerkrachten.
Binnen het
team is er een
leerkracht die de
opleiding
taalspecialist
volgt.
De intern
begeleider heeft
de studie
Onderwijskunde
afgrond.

Leerkrachten
hebben zich in
voldoende mate
geschoold in
gebruik van ICT.
Een deel,
40%, van het
team
onderscheidt
zich door
scholing en
toegevoegde
verantwoordelijk
heid.

In de
gesprekkencyclu
s zijn de POP
gesprekken
opgenomen.
Een POP heeft
aansluiting bij
persoonlijke- en
schoolontwikkeli
ng.

Binnen het
team heeft 40%
van de leden
zich
gespecialiseerd.
Wenselijk
binnen de
school zijn
specialisatie
zorg, ICT, taal en
rekenen.

2016 - 2019

Eigenaarschap Medewerkers
Het afgelopen jaar zijn leerkrachten geschoold in de "Sociaal sterke Groep". Onder leiding van onze Intern Begeleider
hebben we stappen gezet richting de complete implementatie van deze aanpak. De focus van het afgelopen jaar
heeft zich vooral gericht op: driehoeksgesprek, logboekje, sociokring, verbeterbord en de fysieke inrichting van het
lokaal. 

In de groepen is het eigenaarschap van de leerling ook een item geweest. Het team heeft dit in eigen tempo op
gepakt. Hierdoor zie je dat een aantal teamleden al grote stappen heeft gezet. In het komende schooljaar ligt hier de
taak om dit meer op elkaar af te stemmen. Hiervoor kunnen leerkrachten gebruik maken van collegiale consultatie. 

Specialisme
Binnen het team hebben we een aantal specialismen weten te realiseren. Dit betreft onder andere, ICT,
Taalcoördinator, GDO en Intern Begeleiding. Een 2-tal leerkrachten heeft een cursus gevolgd om zich verder te
ontwikkelen. Deze sluiten aan bij de ontwikkeling van De Romte.



7. Toekomstbestendige organisatie - Huisvesting en Financiën

Vanaf de start van het schooljaar is gesproken over het fysieke gebouw. Bij de nieuwe visie op ons onderwijs hoort
ook een bijpassende fysieke indeling van het gebouw. Op studiedag en tijdens teamvergaderingen is er samen
gekeken naar wat wij nodig zijn aan fysieke indeling. Hieruit is een plan naar voren gekomen met een concept
tekening. 

leerplein

BSO / Peuteropvang
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