
Datum: 23 november 2020

Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020

OBS De RomteOBS De Romte
DRONRYP

www.mijnschoolplan.nl



JAARPLAN 2019 - 2020 JAARVERSLAG 2019 - 2020

School OBS De Romte School OBS De Romte

Datum 10-10-2019 Datum 20-10-2020

Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan voor 2019-2020. Het
schooljaarplan is bedoeld om de verbeterplannen zoals
beschreven in het 4 jarige schoolplan te concretiseren naar
de specifieke schooljaren. Hiermee leggen we
verantwoording af naar de betrokkenen bij onze school.

1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet
3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

met vriendelijke groeten, Niels Gaastra schoolleider obs de
Romte

Inleiding In ons jaarverslag blikken we terug op de ondernomen
activiteiten. De uitgevoerde activiteiten zijn te relateren aan

1. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de zelfevaluatie
2. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de vragenlijsten
3. de verbeterthema's uit ons schoolplan
4. de verbeterpunten die we gedurende het schooljaar

tegenkwamen.

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

met vriendelijke groet, Niels Gaastra, schoolleider, obs de
Romte
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Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school is de ouderbetrokkenheid hoog. Het is een schooljaar geweest waarin de grootste uitdaging lag in de periode maart t/m
juli 2020. De periode waarin we geconfronteerd werden met het thuisonderwijs door de
lockdown van de scholen i.v.m. het Coronavirus. Er is veel gevraagd van de leerlingen,
leerkrachten en ouders van onze school. Een uitdaging die we met verve hebben
doorstaan.

Als team hebben we binnen 2 dagen een plan uit kunnen werken hoe we het
thuisonderwijs vorm zouden kunnen geven. Binnen 1,5 week tijd waren we zover dat we
niet alleen met herhaling bezig waren, maar ook nieuwe stof aan konden gaan bieden
aan de leerlingen. Daardoor is de ontwikkeling van de leerlingen niet in het gedrang
gekomen.

Leerlingen en ouders hebben laten zien dat zij voldoen aan onze streefbeelden. Bij
leerlingen gaat dit om de juiste keuzes maken (streefbeeld 4). Ouders hebben laten zien
een hoge betrokkenheid bij school te hebben (streefbeeld 1). Deze streefbeelden blijven
wel in ontwikkeling de komende jaren

De andere streefbeelden zijn volop in ontwikkeling en die zullende komende schooljaren
prominenter aandacht krijgen.

2. Op onze school beschikken we over een doorgaande lijn met betrekking tot het
aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

3. Op onze school zijn de leerlingen van groep 1 tot en met 8 onderdeel van de
oudergesprekken.

4. Op onze school weten leerlingen zelf de juiste keuzes te maken als het gaat om het
volgen van (verlengde) instructie.

5. De leerkrachten beschikken over voldoende deskundigheid om leerlingen met een
extra ondersteuningsbehoefte (gedrag) te helpen.

6. Onze school is een taalrijke omgeving voor de leerlingen.

7. Leerlingen van groep 1 t/m 8 werken aan hun eigen ontwikkeling en maken deze
zichtbaar in een portfolio.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

4,9 Groepen en team Het werken in een combinatiegroep 4,5,6 was voor het eerst dit
schooljaar. Door een goede voorbereiding in het vorige schooljaar waren de
leerkrachten hier goed op voorbereid. We hebben gezien dat dit ondanks de goede
voorbereiding veel vraagt van de leerkrachten in klassenmanagement. De inzet van een
LIO stagiaire heeft voor ontlasting kunnen zorgen.

Leerplein Door de extra formatie hebben alle groepen dit jaar kunnen profiteren van een
dag een leerkracht op het leerplein. Dit is ingezet om met kleine groepen extra
instructiemomenten te plannen. Daarnaast konden leerlingen in 2-tallen samenwerken
op het leerplein vanuit de groepen 4 - 8. Dit onder toezicht van de extra leerkracht.

De corona crisis heeft laten zien waar wij als school sterk in zijn. Het opzetten van
thuisonderwijs in een korte periode is in goede samenwerking tussen team, ouders en
leerlingen geslaagd. De contact momenten tussen leerlingen en leerkrachten goed
uitgezet met als doel de ontwikkeling van het kind door te laten lopen.

Aan het eind van het schooljaar hebben we afscheid genomen van Rennie Meijer. Zij is
het onderwijs uit gegaan.

Groepen 1-2-3, 4-5-6 en 7-8

Functies [namen / taken] Directie: Niels Gaastra 
IB: Geertje Stornebrink 
Pest- en veiligheidscoördinator: Niels Gaastra 
gr. 1-2-3: Fokje Kools en Carin Wassenaar 
gr. 4-5-6: Hiskia Haarsma, Jikke Terpstra 
gr. 7-8: Marije Miedema en Rennie Meijer 
Buurtsportcoach: Nik Hoving 
HVO leerkracht: Karin van Eis

Twee sterke kanten Goed pedagogisch klimaat 
Hoge sociale veiligheid op school

Twee zwakke kanten Buitenkant van het schoolgebouw 
Leerling aantallen

Twee kansen Centrale plek in het dorp in nemen 
Toekomstbestendig onderwijs bieden

Twee bedreigingen Concurrentie van de 2 andere scholen 
terugloop in aantallen leerlingen

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Invoering DIA eindtoets en proeftoets 
Invoering ondersteuningslogboekje in alle groepen
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Leerling aantallen Leerling aantallen lopen nog altijd terug. Er zijn dit schooljaar te weinig
nieuwe leerlingen bijgekomen. We lopen verder terug en verliezen de aansluiting met de
andere 2 scholen in het dorp. Ouders zijn positief over de school.

Er worden ook rondleidingen gegeven aan potentieel nieuwe gezinnen. Keuze valt in de
meeste gevallen voor de school waar de andere kinderen uit de straat heen gaan.

Peuters De peutergroep loopt breidt zich uit. Van 2 ochtend in de week open naar 4
ochtend in de week open. Hier zitten nu 8 peuters en deze gaan een extra dagdeel in de
week open en zijn officieel een VVE locatie geworden.

4 6 6 5 4 11 7 10 53

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 8 (1 man en 7 vrouwen) We hebben dit schooljaar 3 dagen extra formatie gekregen voor het vormgeven van
werken in de combinatie 4,5,6 en de inzet van het leerplein. Daarnaast hebben we 3
dagen in de week een LIO stagiair gehad in groep 4,5,6. Aan het eind van het schooljaar
hebben we afscheid genomen van 1 collega in groep 7,8. De ontstane vacature ruimte is
opgevuld door Theo Kalt.

Thuisonderwijs De periode thuisonderwijs heeft ertoe geleid dat de prioriteit van de
directie daar kwam te liggen. Mede hierdoor zijn de FG en dus de POP's van de collega's
blijven liggen. Dit is een aandachtspunt voor komend schooljaar. De FG's en POP's
worden in COO7 (digitaal instrument) uitgewerkt.

Om de POP meer inhoud te geven wordt er gekeken naar een instrument als E-wise.
Een digitale omgeving voor e-learning.

Aantal medewerkers OOP 0 (0 mannen en 0 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 0

Aantal BHV-ers 5

Aantal geplande FG's 7 Aantal uitgevoerde FG's 0

Aantal geplande POP's 0 Aantal uitgevoerde POP's 0
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Op onze school beschikken we over een doorgaande lijn met betrekking tot het aanbod voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen.

groot

GD2 Didactisch handelen De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de leerlingen groot

GD3 Veiligheid De school monitort de veiligheid groot

KD1 Streefbeeld Op onze school weten leerlingen zelf de juiste keuzes te maken als het gaat om het volgen van (verlengde)
instructie.

klein

KD2 Veiligheid De school beschikt over veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of een ander document) klein

KD3 Veiligheid De school heeft een aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor de coördinatie van het beleid tegen pesten klein

KD4 Verantwoording en
dialoog

In de schoolgids staan de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van de metingen van de kwaliteit van
de school

klein

OBS De Romte

Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020 6



Uitwerking GD1: Op onze school beschikken we over een doorgaande lijn met
betrekking tot het aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Streefbeeld Binnen de groepen worden programma's als Snappet en Got-It (gr. 7/8) ingezet als
aanbod meer- en hoogbegaafdheid. Dit zijn adaptieve programma's waardoor dit relatief
makkelijk is om in te zetten voor de leerkracht en de leerling. We kunnen als school, tot
op heden, alle leerlingen vanaf groep 4 uitdagen op hun eigen niveau. Dit zit hem vooral
in de verwerking van kernvakken als rekenen, spelling, woordenschat en evt. taal,
studievaardigheden en begrijpend lezen.

Waar we ons nog verder in willen ontwikkelen is de inzet van denksleutels in de
onderbouw en het aanbod level werken vanaf groep 4. Dit zal in de komende 3 jaar op
de agenda blijven staan.

Resultaatgebied aanbod meer- en hoofbegaafdheid

Huidige situatie + aanleiding We vinden als sociaal sterke school dat leerlingen binnen
een groep tot leren kunnen komen. Dat betekent ook dat
we leerlingen die meer aan kunnen ook een passend
aanbod verdienen op hun niveau. Door de inzet van
programma's als snappet, Got-It, denksleutels, levelwerk,
etc. hebben wij meer dan voldoende materiaal in huis

Gewenste situatie (doel) Dat leerlingen van obs de Romte op individueel niveau de
mogelijkheid krijgen om een passend aanbod te volgen. Dit
vanuit een eigen intrinsieke motivatie van de leerling. Dit
aanbod is dan van groep 1 t/m 8 beschikbaar.

Activiteiten (hoe) 1. tijdens studiedagen dit als team uitwerken 
2. Gebruik te maken van de leerkracht op het leerplein

Consequenties organisatie De leerkracht op het leerplein is beschikbaar om in de
groepen te ondersteunen als het gaat om dit
verrijkingsaanbod.

Consequenties scholing -

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Geertje Stornebrink

Borging (hoe) Het borgingsdocument wordt bijgewerkt.
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Uitwerking GD2: De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging,
afhankelijk van de behoeften van de leerlingen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Didactisch handelen Zie GD1

Resultaatgebied didactisch handelen

Huidige situatie + aanleiding De ondersteuning van onze school is vooral gericht op de
basisgroep en de leerlingen die extra instructie nodig
hebben. De uitdaging ligt er om ook aan de bovenkant te
voorzien in deze behoefte

Gewenste situatie (doel) Leerlingen krijgen extra ondersteuning daar waar nodig is
over het hele spectrum

Activiteiten (hoe) 1. inzetten levelwerk gr. 1 t/m 8 
2. uitproberen en evalueren 
3. inzet IB waar nodig. 
4. Formatie/ tijd vrijmaken voor coachingsgesprekken met
leerlingen

Consequenties organisatie 3x tijd inruimen op een studiedag.

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) IB

Borging (hoe) Borgingsdocument hoog- een meerbegaafdheid
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Uitwerking GD3: De school monitort de veiligheid Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Veiligheid In november hebben we een studiedag gehad om de afspraken omtrent de Sociaal
Sterke Groep te herhalen en te borgen. Hierdoor hebben we de puntjes weer op de i
kunnen zetten als het gaat om de fysieke inrichting, gebruik logboekje, afspraken OK-
thermometers en onderwerpen sociokring.

In de maanden oktober, november, december en januari zijn er OK-thermometers bij
leerlingen afgenomen en geanalyseerd. Hieruit zijn gesprekken met leerlingen naar
voren gekomen om het gevoel van veiligheid te bevorderen.

Door de sluiting van de scholen zijn de andere 2 studiedagen blijven liggen. Dit komt
komend schooljaar op de jaarplanning te staan

Resultaatgebied sociale veiligheid

Huidige situatie + aanleiding We monitoren de sociale veiligheid dit schooljaar op de
volgende manieren: 
1. afname viseon lijsten (verplicht) november en de
uitvallers in april weer. Leerling(gr. 6 t/m 8) en
leerkrachtlijsten 
2. OK-thermometer ouders. afname in janurai en juni 
3. OK-thermometer leerlingen. maandelijks 
4. OK-thermometer leerkracht. dagelijks 
5. sociobord na elke pauze.

Gewenste situatie (doel) Dat de afnames van de OK-thermometer structureel
afgenomen en geanalyseerd worden en dat ook de analyse
van het sociobord een plek krijgt in het sociale
veiligheidsbeleid van de school.

Activiteiten (hoe) De OK-thermometer worden digitaal klaargezet voor
leerlingen en ouders. Analyses worden door de
leerkrachten zelf gedaan en besproken tijdens de
groepsbesprekingen. Daar waar signalen naar voren
komen, worden gesprekken met ouders en leerlingen
gepland.

Consequenties scholing 3 studiedagen in het schooljaar met R. Walda

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Niels Gaastra

Kosten (hoeveel) €1500

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) juni 2020

Borging (hoe) Borgingsdocument sociale veiligheid
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Uitwerking KD1: Op onze school weten leerlingen zelf de juiste keuzes te maken
als het gaat om het volgen van (verlengde) instructie.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Streefbeeld Nu we een aantal jaar onze leerlingen meenemen in hun eigen keuzes, zien we steeds
beter waar we nog stappen kunnen zetten. Het zelfsturend leren vraagt nogal wat van
een leerling. We hebben gezien dat leerlingen baat hebben om dit gestructureerd aan te
leren. Dat betekent dat we dit meer uit willen gaan zetten over de verschillende
jaargroepen. Het belangrijkste aspect wat wij nodig hebben om de leerling hierbij te
helpen is het geven van effectieve feedback. In het komende schooljaar gaan we hier
een gedegen training bij zoeken.

Resultaatgebied Zeflverantwoordelijk leren

Gewenste situatie (doel) Op onze school weten leerlingen zelf de juiste keuzes te
maken als het gaat om het volgen van (verlengde) instructie

Activiteiten (hoe) Door leerlingen in coachingsgesprekken/ oudergesprekken/
mee te nemen in de eigen ontwikkeling leren we ze om te
verwoorden wat ze nodig hebben om te komen tot een
ontwikkeling. Door daarnaast effectieve feed-up/feed-
back/feedforward te geven geven we de leerling de kans
om zelf te reflecteren op de eigen keuzes.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team
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Uitwerking KD2: De school beschikt over veiligheidsbeleid (beschreven in het
schoolplan of een ander document)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Veiligheid Vanuit elan is er een format aangeleverd. Deze moet nog school specifiek gemaakt
worden. Door het sluiten van de scholen is de prioriteit van dit document naar de
achtergrond geraakt. Taak om dit z.s.m. weer op te pakken.

Resultaatgebied veiligheid

Huidige situatie + aanleiding Elke school moet over een veiligheidsplan beschikken

Gewenste situatie (doel) Aan het eind van 2020 heeft de school een veiligheidsplan
die aansluit bij de visie van de school.

Activiteiten (hoe) 1. schrijven van een veiligheidsplan 
2. bespreken in het team 
3. bespreken in de MR

Consequenties organisatie 1x een teamvergadering meningvormend 
1x een teamvergadering besluitvormend 
1x een MR meningvormend 
1x een MR besluitvormend

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22

Eigenaar (wie) Directeur

Borging (hoe) veiligheidsplan
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Uitwerking KD3: De school heeft een aanspreekpunt als het gaat om pesten en
voor de coördinatie van het beleid tegen pesten

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Veiligheid Er is een aanspreekpunt als het gaat om pesten en de coördinatie van het beleid tegen
pesten. Voor zowel leerlingen als ouders is de directeur het aanspreekpunt. Dit is
kenbaar gemaakt op de website van school en in de schoolgids.

Resultaatgebied sociale veiligheid

Gewenste situatie (doel) Er is een uidelijk aanspreekpunt op school voor ouders en
leerlingen

Activiteiten (hoe) Door te benoemen in de klassen en op de website en de
schoolgids te benoemen

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie
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Uitwerking KD4: In de schoolgids staan de maatregelen die getroffen zijn naar
aanleiding van de metingen van de kwaliteit van de school

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Verantwoording en dialoog Het afgelopen jaar zijn er maar 2 groepsbesprekingen op school geweest en maar 1 keer
een cito afname. Dit i.v.m. de sluiting van de scholen. De juni afname is doorgeschoven
naar september 2020 en daar zal een trendanalyse gemaakt worden en
aandachtspunten geformuleerd worden richting januari 2021.

De aandachtspunten vanuit de midden opbrengsten (januari 2020) hebben we niet uit
kunnen voeren door de sluiting van de scholen en blijven dus toegepast worden tot in
ieder geval januari 2021.

Resultaatgebied kwaliteit

Gewenste situatie (doel) Om de kwaliteit van de school te waarborgen wordt er maal
per jaar een trendanalyse gemaakt van de opbrengesten en
deze worden teambreed besproken. De aandachtspunten
uit deze trendanalyses worden omgezet in concrete
plannen. Deze worden uitgezet in het jaarplan en verwoord
in de schoolgids en gedeeld met de MR en andere
stakeholders

Activiteiten (hoe) - 2 keer per jaar een trendanalyse maken van de
opbrengsten. 
- de aandachtspunten uit de trendanalyses worden
omgezet in concrete plannen. 
- 4 keer per jaar een groepsbespreking met de intern
begeleider. 
- aandachtspunten en concrete plannen worden
beschreven in het schoolplan, schoolgids en gedeeld met
de MR

Betrokkenen (wie) directie en intern begeleider

Plan periode wk 47, 6, 7, 17, 24 en 25

Eigenaar (wie) Directie en intern begeleider
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Leesrijpheid OLL Deze cursus stond gepland in de maanden maart, april en mei van
2020. Door de sluiting van scholen is dit niet meer van de grond gekomen. In het
komende schooljaar zal een nieuwe oriëntatie rondom het aspect taal uitwijzen of de
cursus nog van toepassing is.

Sociaal Sterke Groep We zijn het jaar gestart met een sessie onder leiding van Rixt
Walda. Deze sessie bestond uit 2 onderdelen. Onderdeel 1 was gericht op een stukje
reflecteren op de gemaakte afspraken teambreed en gericht op de groep. Na de reflectie
hebben we de afspraken weer aangescherpt voor iedereen. Onderdeel 2 was gericht op
het ontwikkelen van een professionele cultuur. Hier hebben we een kleine start mee
gemaakt en dit zou op de studiedag in april verder uitgediept gaan worden. Ook dit wordt
in het komende schooljaar weer opgepikt.

E-wise Om de ontwikkeling van het team meer inhoud te geven wordt er gekeken naar
een digitale leeromgeving voor het team. E-wise gaat hier een rol in spelen. Deze zal
teambreed ingezet gaan worden.

Social Sterke
Groep

team hele
schooljaar

Rixt Walda

Leesrijpheid Fokje Kools en Carin
Wassenaar

Ewalt
Verveart

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten WMK didactisch handelen Deze kaart is door het hele team ingevuld. De resultaten
hebben we met elkaar geanalyseerd en besproken. Uitkomst hiervan is dat we ons willen
gaan richten op: - De leraren geven de leerlingen feedback op hun leer- en
ontwikkelingsproces analyse (Hier wordt gezocht naar een gedegen teamtraining in het
schooljaar 2020-2021) - De leraren dragen met behulp van leer- en hulpmiddelen bij aan
een uitdagende leeromgeving analyse

WMK kwaliteitszorg Deze kaart is afgenomen door directie en IB. De analyse van de
resultaten geeft aan dat we tevreden zijn over de kwaliteitszorg. Op details kunnen
verbeteringen doorgevoerd worden.

WMK didactisch Handelen Directie en team

WMK kwaliteitszorg directie en team
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Buitenkant heeft een kleine opfrisbeurt nodig. We kijken
naar het schoolplein en naar spandoeken voor op de muur.

Het schoolpleintraject loopt nog altijd. Investering vanuit MR voor spandoeken werd
afgekeurd door onderwijskantoor.

TSO-BSO We zoeken afstemming in aanpak tussen VSO,BSO en
school.

Overleg tussen school en BSO gaat steeds beter. Er is nog niet een vast overleg
structuur aangelegd, maar de lijntjes tussen team en BSO zijn kort.

MR Komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar. De sluiting van de scholen heeft er voor gezorgd dat het allemaal anders werd wat
betreft vergaderingen. De prioriteit bij het team zat hem vooral in lesgeven op afstand.
Daar omheen was de oudergeleding MR goed bereikbaar voor digitaal overleg met
directie.
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