
1. Schoolplan

Dit is het schooljaarverslag van het schooljaar 2018-2019. In dit verslag verantwoord ik de behaalde resultaten, doelen
en voornemens die opgenomen zijn in het schooljaarplan van 2018-2019. Eventuele acties die nodig zijn ter
verbetering of aanscherping van het gevoerde beleid worden meegenomen in het schoolplan 2019-2023.

concept jaarverslag



2015 2016 2017 2018

2. Onze organisatie

1 oktober telling

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:
directie
intern begeleiding
leerkrachten
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3. Onze school

Ambities school

ONDERWERP HUIDIGE
SITUATIE

EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD



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

Een 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



sociaal sterke
groep

Begin schooljaar
2017-2018 zijn we
overgestapt van
de
kanjertraining
naar "De Sociaal
sterke groep" 

Deze aanpak
hebben wij
schoolbreed op
dezelfde manier
georganiseerd.
We gaan daarbij
uit van de
kracht van
socialisering
binnen de
groep. Sinds we
met de deze
aanpak werken
is de
hoeveelheid
con icten
verminderd en
zijn kinderen
beter in staat
con icten goed
op te lossen.
Voor ieder kind
en iedere
medewerker op
de Romte
gelden dezelfde
regels en
dezelfde
normen. 

Leerkrachten
zijn bekend met
de leerlijnen
zelfvertrouwen
en sociale
vaardigheden.
Leerkrachten en
leerlingen
kunnen
opkomen voor
zichzelf, er is
sprake van
zelfvertrouwen
en een
realistisch
zelfbeeld.
Leerkrachten en
leerlingen gaan
prettig met
elkaar om. 

Alle leerkrachten
volgen de
training van "de
sociaal sterke
groep" 

In de klassen is
de fysieke
inrichting op
elkaar
afgestemd en
leerkrachten en
leerlingen
spreken
dezelfde taal. We
gaan prettig
met elkaar om.
Uitgangspunt is
om patronen te
doorbreken,
zodat de leerling
leert hoe het wel
moet.

De sociaal sterke
groep komt in
een aantal
vergaderingen
verdeelt over het
jaar heen op de
agenda te staan.
Om de
veiligheid van de
leerlingen te
monitoren
nemen we
VISEON
vragenlijsten af
bij de leerlingen
van groep 6 t/m
8. Deze vormen
een onderdeel
van de
leerlingbespreki
ng. In het
schooljaar
2018/2019 is het
de bedoeling
om de OK
thermometer in
te voeren voor
leerlingen en
ouders ipv
Viseon. 

 

De sociaal sterke
groep is
zichtbaar door
de school heen:
zonnestraalopst
elling, sociobord,
verbeterbord,
groepssmileys
en de verder
fysieke
inrichting van
de lokalen.
Leerkrachten en
leerlingen
spreken
dezelfde taal.

Driehoeksgespre
k wordt
consequent
door alle
leerkrachten
toegepast.

2018 - 2019



eigenaarschap
van het leren

Obs de Romte
maakt gebruik
van Snappet. Dit
is een adaptief
platform waarop
leerlingen
werken aan
rekenen,
spelling,
woordenschat,
automatiseren
en begrijpend
lezen. Binnen dit
systeem is het
mogelijk om
voor individuele
leerlingen
leerdoelen klaar
te zetten. 

In de klas
voeren de
leerkrachten
incidenteel
gesprekken met
de leerling over
de eigen
ontwikkeling

Vanaf schooljaar
2015-2016 voeren
leerkrachten
(groep 5,6,7,8) de
10-minuten
gesprekken met
ouders en
leerling. Hierin is
het doel om in
het
driehoeksgespre
k de leerling te
laten
presenteren
waar hij/zij goed
in is en waar de
ontwikkelpunte
n zitten. 

 

In alle groepen
vinden
structureel
kindgesprekken
plaats over de
ontwikkelpunte
n van de
leerling.

Tijdens de 10-
minuten
gesprekken zijn
(vanaf groep 4)
de leerlingen
aanwezig. Zij
presenteren
daar hun eigen
ontwikkeling en
ouders en
leerkracht
bevragen de
leerling. 

Leerlingen
nemen
verantwoordelijk
heid voor hun
eigen
ontwikkeling. 

In het schooljaar
2017-2018 zijn we
gestart met
rekenen en
spelling op basis
van SLO doelen.
Leerkrachten
bespreken met
de leerlingen
aan welke
doelen zij nog
willen/ moeten
werken voor een
goede
ontwikkeling. Nu
is de leerkracht
nog vooral
sturend. In het
komende
schooljaar
moeten de
leerkrachten
vooral volgend
worden. 

Tijdens
studiedagen
krijgt dit vorm.
In het komende
schooljaar wordt
het een vast
onderdeel op de
teamagenda.

Bij de 10-
minutengesprek
ken zijn de
leerlingen van
groep 5/8
verplicht
aanwezig. Groep
4 is nu nog
vrijblijvend.
Komend
schooljaar wordt
ook groep 4
verwacht. 

Leerkrachten
voeren
gesprekken met
de leerling over
hun
ontwikkeling. De
leerkracht
vervult hier een
volgende,
dienende rol in.

Leerlingen
nemen het
initiatief in het
gesprek met de
leerkracht over
zijn eigen
ontwikkelpunte
n. 

Leerlingen
bewijzen tijdens
de 10-
minutengesprek
ken waar ze
staan en wat ze
nog
moeten/willen
leren m.b.v.
bijvoorbeeld een
competentiegeri
cht portfolio.

2018 - 2019

Onze school

Het afgelopen schooljaar is er veel werk verzet m.b.t. de interne verbouwing van het gebouw. We zijn van een
traditioneel schoolgebouw (lange gang met aan 1 kant alle lokalen) naar een modern en fris schoolgebouw gegaan
(in het midden een leerplein waar leerlingen, leerkrachten en ouders elkaar ontmoeten).

periode september '18 - december '18:
In deze periode is het plan de nitief gemaakt. We hebben niet alles kunnen realiseren met het budget wat
beschikbaar was voor de school. We hebben in kunnen zetten op het realiseren van de volgende punten: BSO naast



het speellokaal in een grote ruimte, de peuteropvang naast het kleuterlokaal, midden in de school een ruim
leerplein, op het leerplein een keuken met teamtafel, werkplekken op het leerplein, creatief en techniek lokaal aan
het uiteinde van het gebouw en het hele gebouw nieuw in de verf met frisse kleuren. 

periode januari '19 - april '19:
Tijdens de kerstvakantie is het meeste sloopwerk verricht door de diverse partijen. Zo konden wij vanaf 6 januari
gewoon aan het werk in de lokalen. Alle groepen zijn in deze periode 1 keer een week uit hun eigen lokaal geweest,
zodat deze opgeknapt kon worden. Door de goede afspraken met de diverse partijen is de overlast minimaal
geweest. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn met de situatie goed omgegaan hebben daar waar kon geholpen. 

periode mei '19 - juli '19:
Na de verbouwing moest er ingericht worden en wilden we graag het gebouw laten zien. Het inrichten is met
behulp van ouders prima verlopen. De helpende ouders hebben vooral materiaal naar de lokalen gebracht en daar
konden leerkrachten aan de slag met het inrichten. De ruimte in het gebouw die gecreëerd is werd direct door
leerlingen ingenomen. Je zag leerlingen en leerkrachten steeds meer buiten de lokalen in kleine groepjes gaan
samenwerken. 

Naar het einde van het schooljaar hebben we toegewerkt naar een open dag van de school. Onze superhelden DOE
dag. een PR commissie van de school heeft hier veel tijd en energie ingestoken. Deze dag stond in het teken van het
laten zien van onze school, onze talenten en die van een ander, reclame maken voor onze school. Het was een
ontzettend drukke, warme, mooie en vooral superleuke dag. 

Sociaal sterke groep

De inzet van de Sociaal Sterke Groep hebben we dit jaar verder uitgebouwd. We hebben de volgende aspecten
gerealiseerd:
- Driehoeksgesprek. bij een con ictsituatie (dit is alles waarbij leerlingen het samen niet op kunnen lossen) passen
we structureel een driehoeksgesprek toe.
- Logboekje. Con icten die bij de leerkracht gemeld worden staan genoteerd in het logboekje. De melder en de
persoon waar ze het niet mee op konden lossen. De con ictbegeleider (directeur en IB'er) houden het logboekje in
de gaten op patronen. Als er een patroon is (een leerling staat bijv. 3 keer als melder in het logboekje) wordt er een
gesprekje gevoerd met de leerling. Dit gesprek is gericht op positief gedrag.
-Zonnestraalopstelling. in Alle lokalen is er een zonnestraalopstelling. De groepjes(van 4) staan met het gezicht
richting de leerkracht. De leerkracht staat bij de instructie centraal vooraan in het lokaal.
- Sociobord. Elke klas heeft een sociobord. Hierop geven de leerlingen met foto's en smileys aan hoe het spelen in de
pauze ging. Hierdoor heeft de leerkracht direct inzicht hoe het spelen ging. Mocht er een gesprekje nodig zijn, dan
wordt dat gedaan.
- Sociokring. Elke week voert de klas minimaal 1 sociokring. Hierin worden de verbeterpunten besproken, successen
gevierd en complimenten uitgedeeld. Ook kan er een onderwerp over het sociale gedrag ingebracht worden.
- Verbeterbord. Elke klas heeft een verbeterbord. Hierop wordt het verbeterpunt voor die week geschreven. Deze
wordt geëvalueerd in de sociokring. Democratisch wordt besloten door de leerlingen als iets gehaald is.
- OK-thermometers. Tijdens het schooljaar peilen wij op diverse momenten en manier hoe veilig de leerlingen en
leerkrachten zich op school voelen. Dagelijks geeft de leerkracht een cijfer aan de groep hoe er die dag gewerkt is.
Elke maand nemen we bij de leerlingen de OK-thermometer voor leerlingen af. Ze vullen dan een digitaal
vragenlijstje in over het sociaal welbevinden. Twee keer per jaar voeren de ouder een ouder OK-Thermometer in over
het sociaal welbevinden van hun zoon of dochter.



Eigenaarschap van het leren

In alle groepen zijn we gestart met het voeren van (coachings)gesprekken met de leerlingen. Hierdoor proberen we
de bewustwording van de leerling op gang te krijgen. Deze gesprekken zijn gericht de eigen ontwikkeling van de
leerling en waar hij of zij stappen in wil maken. Het zijn korte gesprekjes.

Tijdens de oudergesprekken zijn de leerlingen vanaf groep 4 aanwezig. De leerling en de leerkracht voeren het
gesprek en de leerling legt uit aan zijn of haar ouders hoe de ontwikkeling er voor staat. De leerkracht stelt open
vragen om de leerling zoveel mogelijk te laten vertellen. Daarnaast vult de leerkracht aan met informatie die
belangrijk is voor de ouders.

In de klassen worden de leerlingen meegenomen in hun eigen ontwikkeling en worden ze steeds meer uitgedaagd
om zelf de (juiste) keuzes te maken m.b.t. het te maken werk. Sluit ik wel aan bij een instructie? Kan ik de rekenles
maken zonder instructie? Welke klasgenoot kan me helpen met deze som? Waar ga ik zitten zodat ik me optimaal
kan concentreren? Wanneer doe ik welk vak? Deze vragen leren de leerlingen zichzelf te stellen. 

Deze manier van werken zit steeds dieper in ons DNA en we zien dit ook bij leerlingen gebeuren. Het omslagpunt
van de leerling komt steeds eerder en dat levert zelfverzekerde en stevig staande leerlingen op. 



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



Ouderbetrokkenheid

Sinds dit schooljaar zijn leerlingen vanaf groep 4 een onderdeel van de oudergesprekken. Deze driehoek draagt bij
aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Doordat de leerling aan de ouders kan vertellen hoe het op school gaat
ontstaat er ook een bewustwording bij de leerling zelf.

We zien dat leerlingen van groep 1, 2 en 3 zo nu en dan ook al aanschuiven bij de oudergesprekken.Dit levert hele
mooie gesprekken op. Vol trots komen deze kinderen de klas in voor het gesprek en gaan met een nog grotere
glimlach naar huis.

Talentontwikkeling
Tijdens het schooljaar 2018/2019 hebben we een leerplein gerealiseerd. De intentie is om hier de komende jaren een
plek te geven t.a.v. talentontwikkeling in de brede zin. Dit onderdeel wordt meegenomen naar het schoolplan 2019-
2023

Wat hebben we wel gerealiseerd :
- Levelwerk wordt in alle groepen ingezet voor leerlingen die meer aan kunnen. Levelwerk is een methode voor
meer- en hoogbegaafde leerlingen. Van leerlingen die meer aan kunnen verwachten we dat ze hier mee aan de slag
gaan. Alle andere leerlingen mogen ook aan de slag methode methode van levelwerk. 
- Creatief doe we op 2 momenten door de hele school heen(kerst en pasen). Op de donderdagmiddagstaat creatief
op het rooster door de school heen.
- In de klas kunnen leerlingen hun talenten benutten door deze te laten zien bij zowel de kernvakken, sociaal sterke
groep en andere vakgebieden.

In de komende jaren willen we dit uit gaan breiden en borgen.

Innovatief Onderwijs
Het afgelopen jaar hebben de diverse groepen gebruik gemaakt van het iNNOVATORIUM. Er zijn programma's
gevolgd met als onderwerpen: maakonderwijs (techniek), mediawijsheid, introductieprogramma en minecraft (in de
klas). Het is nu zaak om de geleerde vaardigheden op school terug te laten komen, of nogmaals de deskundigheid
van het iNNOVATORIUM in te roepen.

De inzet van iPad in de klas richt zich nog voornamelijk op snappet, basispoort, informatie zoeken op internet en het
maken werkstukken of presentaties. Inde schoolplan periode 2019-2023 willen we dit uit gaan breiden met: video/
foto bewerking, muziek maken, programmeren en creatief

Eind Opbrengsten
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/OBS-De-Romte/Resultaten-eindtoets 

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7074/1069/OBS-De-Romte/Resultaten-eindtoets


DMT (technisch lezen)

De leerlingen van obs de Romte zijn sterk wat betreft technisch lezen. Dit wordt bereikt door het aanbod van lezen in
het leescircuit. Op deze manier wordt iedere leerling betrokken bij het lezen en leest een ieder op eigen niveau. De
schoolnormen voor technisch lezen zullen worden aangepast naar een groepsgemiddelde welke voldoet aan een
boven landelijk gemiddelde norm.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een zorgsignaal. Er zullen interventies gepleegd worden op het gebied van begrijpend lezen.
Deze interventies zijn besproken in de opbrengstenvergadering op 20 juni 2019 en worden meegenomen in het
schoolplan 2019-2023.

Rekenen en wiskunde

Een aantal jaren op rij daalt het groepsgemiddelde van het rekenen naar een groepsgemiddelde welke voldoet aan
het landelijk gemiddelde. De schoolnormen voor rekenen zullen hierdoor worden aangepast naar een
groepsgemiddelde welke voldoet aan het landelijk gemiddelde.

Spelling



De resultaten van deze groep passen bij onze verwachtingen.

Zorgsignalen

Uit de dwarsdoorsnede van de M toetsen kwamen de volgende uitgewerkte zorgsignalen naar voren:
- Begrijpend lezen. Er zullen interventies gepleegd worden op het gebied van begrijpend lezen. Deze interventies
zullen worden meegenomen in het schoolplan 2019-2023.
- Rekenen en Wiskunde. Een aantal jaren op rij daalt het groepsgemiddelde van het rekenen naar een
groepsgemiddelde welke voldoet aan het landelijk gemiddelde. De schoolnormen voor rekenen zullen hierdoor
worden aangepast naar een groepsgemiddelde welke voldoet aan het landelijk gemiddelde

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

 Totaal

2018/2019 13

2017/2018 18

2016/2017 16

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



5. Kwalitatief en Hoogwaardig Onderwijs

Ambities

ONDERWERP HUIDIGE
SITUATIE

EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD

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

Handelingsgericht werken
In het schooljaar 2017-2018 is het ondersteuningslogboekje gerealiseerd. Dit was een fysiek logboek. In het schooljaar
2018-2019 hebben we deze gedigitaliseerd. Deze wordt in het schooljaar 2019-2020 verder uitgewerkt en geborgd.
Het team werkt volgens de PDCA-cyclus. Dit staat voor Plan, Do, Check, Act. 
Wij werken vanuit een collectieve ambitie waarbij de leerling centraal staat. De onderliggende basis is het
vertrouwen in elkaars betrokkenheid en vakdeskundigheid. Hierbij kun je de PDCA-cyclus ook beschrijven als de PDT
cyclus, waarbij de T (Trust) de plaats inneemt van de C(check) en de A (Act).

Daar waar zorgsignalen naar voren komen, wordt er onderzoek gedaan naar de herkomst ervan en wordt hier naar
gehandeld. 



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

Mobiliteit
Vrijwillige mobiliteit
Ieder jaar krijgt het personeel de gelegenheid kenbaar te maken of ze open staan voor een vrijwillige wissel van
werkplek. Dat kan binnen of buiten de school en/of organisatie zijn. Het is gebruikelijk dat dit na een schooljaar
plaatsvindt.

Verplichte mobiliteit
Het aantal leerkrachten in een school wordt bepaald door het aantal leerlingen. Het leerlingenaantal op De Romte is
licht dalend. Er is sprake van verplichte mobiliteit binnen het team van De Romte nodig. We hebben vanuit dat
oogpunt afscheid genomen van 1 collega.



7. Toekomstbestendige organisatie - Huisvesting en Financiën

Veiligheid
ARBO- en Veiligheidsplan
Het veiligheidsplan van de school is up-to-date en besproken in de MR. Niels Gaastrais als veiligheids- en
pestcoördinator aangesteld. Hij heeft hier scholing voor gevolgd.

Informatiebeveiliging en Privacy wetgeving
Elan Onderwijsgroep heeft de voorwaarden rondom de privacy wetgeving op orde. U kunt informatie vinden op de
website van Elan Onderwijsgroep (www.elanowg.nl) en op die van OBS de Romte (www.obsderomte.nl).

Speeltoestellen
De speeltoestellen worden jaarlijks gecontroleerd. De eventuele rapportage daarvan komt bij de directie. Deze
onderneemt actie i.s.m. Elan Onderwijsgroep en de Oudervereniging om eventuele onveilige situaties te herstellen.
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