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Datum 22-10-2020 Datum

Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

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.

Inleiding

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school is de ouderbetrokkenheid hoog. Een bewogen schooljaar waarin we vanaf dag 1 te maken hadden met maatregelen
rondom Corona. Het hele jaar door heeft ons dit belemmerd om effectief te kunnen
werken aan de ontwikkelingen van onze streefdoelen. De focus heeft vooral gelegen op
de ontwikkeling van de leerling.

Het is ook een jaar geweest waarin leerlingen, leerkrachten en ouders andere
vaardigheden hebben geleerd en waarin een stuk bewustwording bij het team en de
ouders gegroeid is over hoe kinderen leren thuis of op school.

In het komende jaarplan zullen een aantal streefbeelden extra de aandacht krijgen: 1. De
ouderbetrokkenheid willen we als school een boost geven. Na 1,5 jaar afstand van
ouders willen we komend jaar de banden gaan versterken 2. Op bovenschoolsniveau
wordt er aandacht geschonken aan het aanbod voor hoog en meerbegaafde leerlingen.
Dit zullen we als school op gaan pakken. 7. de overgang van rapport naar portfolio is het
afgelopen jaar in gang gezet. Het thuiswerken heeft ons er toe gezet dat het rapport niet
meer passend was. Er is toen de eerste aanzet gemaakt tot een portfolio. Dit zal komend
jaar verder ontwikkeld worden.

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

4,6 Team is stabiel gebleven en dat geeft rust voor leerlingen, ouders en school. In groep
4,5,6 is een 1e jaar PABO student geweest ter ondersteuning.

In de formatie zat ruimte voor 2 dagen een extra leerkracht die extra ondersteuning aan
de groepen kon bieden. Goed voor de leerling en goed voor de leerkracht.

HVO is het afgelopen schooljaar niet van de grond gekomen door de Corona
Maatregelen.

Het beweegteam heeft de gymlessen op de woensdagochtend zoveel als mogelijk door
kunnen laten gaan. Som binnen en waar mogelijk op het plein.

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 Theo Kalt 
Buurtsportcoach: Nik Hoving 
HVO leerkracht: Karin van Eis

Twee sterke kanten Goed pedagogisch klimaat 
Hoge sociale veiligheid op school

Twee zwakke kanten Uitstraling van de buitenkant van het gebouw 
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 
Aanpak begrijpend lezen door de hele school
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Halverwege het schooljaar is er instroom geweest van een gezin dat van een collega
school uit het dorp de overstap heeft gemaakt naar de Romte. Dit betreft een gezin met
4 kinderen, waarvan 3 schoolgaand zijn.

De instroom in groep 1 is nog te laag. Er zijn wel rondleidingen voor potentieel nieuwe
leerlingen. Deze kiezen niet allemaal voor onze school. Redenen variëren van leerling
aantallen tot praktische zaken als verlengde peuteropvang op de andere locatie.

2 2 9 6 6 4 11 7 47

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

Instroom groep 1 is een aandachtspunt

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 8 (2 mannen en 6 vrouwen) Door de Corona maatregelen is er gekozen om zo weinig mogelijk in de klassen te
komen. Dit heeft wel consequenties voor de FG's en Pop's van het team. Aandachtspunt
voor komend schooljaar om veel de klassen in te gaan en de ontwikkeling van het team
op gang te krijgen.

Aantal medewerkers OOP 0 (0 mannen en 0 vrouwen)

Aantal uitstromers 1

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 5

Aantal geplande FG's 7 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande POP's 7 Aantal uitgevoerde POP's
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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 Streefbeeld Onze school is een taalrijke omgeving voor de leerlingen. groot

GD3 De visies van de
school

De school ontwikkelt een Portfolio voor alle leerlingen die op termijn het huidige leerlingrapport gaat vervangen. groot

GD4 Didactisch handelen Leerkrachten geven effectief feed-up, feedback en feed forward aan leerlingen. groot

GD5 Didactisch handelen De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de leerlingen groot

GD6 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 Leerstofaanbod Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie klein
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Uitwerking GD1: Op onze school beschikken we over een doorgaande lijn met betrekking tot het aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied aanbod meer- en hoofbegaafdheid

Huidige situatie + aanleiding Het aanbod wordt voor meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt nu door de leerkracht op eigen inzicht opgezet.

Gewenste situatie (doel) We hebben een beredeneerd aanbod van groep 1 t/m 8 op basis van materiaal van levelwerk, denksleutels, smart games
en Got-It. Aanbod wordt afgestemd op de ontwikkeling van de leerling. Leerlingen die dit aankunnen krijgen dit als
verplicht aanbod naast het basiswerk. Leerlingen die vanuit een eigen motivatie hiermee aan de slag willen krijgen deze
gelegenheid ook.

Activiteiten (hoe) 1. teamvergaderingen
2. afspraken vastleggen en borgen
3. coördineren vanuit IB

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie en IB

Borging (hoe) Er zijn schoolafspraken gemaakt m.b.t. de aanpak en het aanbod van de lesstof m.b.t. meer- en hoogbegaafde leerlingen
en deze worden uitgevoerd in de klassen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Inzet van het huidige aanbod is het afgelopen jaar gecontinueerd, maar niet verder ontwikkeld. Komende schooljaar wordt dit ook vanuit de onderwijsgroep breed opgepakt.
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Uitwerking GD2: Onze school is een taalrijke omgeving voor de leerlingen.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Taalontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding We merken dat leerlingen baat hebben bij een taalrijke omgeving. Woordenschat is de basis voor begrijpend lezen. Uit
onderzoek van Koeven en Smits (Koeven&SMits, 2020) blijkt dat hersenen rijke teksten en contexten nodig hebben om
goede verbindingen te kunnen leggen.

Gewenste situatie (doel) De school is in zijn geheel een taalrijke omgeving. In de klassen en op het leerplein hangen relevante woorden, in rijke
contexten, die zorgdragen voor een taalrijke omgeving.

Activiteiten (hoe) Als team gaan we onderzoeken hoe we onze school taalrijker kunnen maken. Voor dit onderzoek maken we gebruik van
het boek: "Rijke Taal". Woorden die centraal staan in de taalmethode, begrijpend lezen, zaakvakken en de actualiteit
worden gebruikt om de omgeving van de klassen en het leerplein taalrijk te maken. Woorden worden in woordkasten,
woordwebben, etc. geplaatst.

Vanuit Elan is er een subsidie beschikbaar om aan de slag te gaan met laaggeletterdheid. Hier hebben de taalcoördinator
en directie een plan opgesteld om ouders in de school te halen om mee te doen aan dit project.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Carin Wassenaar

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

In de klassen is een start gemaakt met een taalrijke omgeving. Overal hangen woordenparaplu's om de woordenschat van de leerlingen verder te ontwikkelen. Het leerplein is hier
minder in meegenomen, omdat we deze ook minder effectief in konden zetten door alle maatregelen.

Het project laaggeletterdheid wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Het was dit schooljaar niet mogelijk om ouders in school uit te nodigen.
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Uitwerking GD3: De school ontwikkelt een Portfolio voor alle leerlingen die op termijn het huidige leerlingrapport gaat vervangen.

Hoofdstuk / paragraaf De visies van de school

Huidige situatie + aanleiding We hanteren als school nu nog een traditioneel rapport waarin leerlingen een beoordeling krijgen op hun ontwikkeling.
De manier van werken waarin leerlingen meegenomen worden en zelf eigenaar zijn van ontwikkeling vraagt ook een
andere manier van beoordelen.

Gewenste situatie (doel) Een instrument (potfolio) hebben die recht doet aan de ontwikkeling van de leerling en die gericht is op wat ze hebben
behaald en waar ze nog mee bezig zijn.

Activiteiten (hoe) tijdens studiedagen onderzoek doen vanuit de bedoeling van een portfolio naar hoe we dit op de Romte vorm kunnen
gaan geven.

Consequenties scholing inzet studiedagen

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Niels Gaastra

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Door de thuiswerkperiodes van onze leerlingen vonden wij het rapport niet meer passend. Het rapport werd vooral vanuit de school ingevuld over de prestaties van de leerling. De
lockdown en het vele thuiswerken heeft de rol van de ouder belangrijker gemaakt en was en is dus ook een nog nadrukkelijker onderdeel van de ontwikkeling geworden.

Naast de corona wilden we als school het rapport ook al door ontwikkelen naar een vorm die meer echt doet aan de ontwikkeling van de leerling. Een rapport dat laat zien waar de
ontwikkeling zit en niet afrekent met een voldoende of onvoldoende. De ontwikkeling van het kind moet zichtbaar zijn.
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Uitwerking GD4: Leerkrachten geven effectief feed-up, feedback en feed forward aan leerlingen.

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Resultaatgebied didactisch handelen

Huidige situatie + aanleiding Vanuit de visie/missien van obs de Romte vinden wij het van belang dat de leerling leert om de juiste keuzes te maken als
het gaat om de ontwikkeling. Om dit goed te kunnen begeleiden is het van belang dat we effectief feedback kunnen
geven. Hatty en Yates (Hatty & Yates, 2015) geven aan dat effectie feedback een van de karchtigste factoren is bij het
leren .

"Het geeft de leerling de gelegenheid de kloof te dichten tussen de huisige situatie en het verlangde prestatieniveau"

Gewenste situatie (doel) De leerkrachten geven feedback vanuit het principe: feed-up, feedback, feed-forward. Waarbij de feedback op
metacognitie en op proceniveau gegeven wordt. Waar werk ik naartoe? Doe ik het zo goed? en wat moet ik hierna doen?

Activiteiten (hoe) Inzet scholing met een aantal Elan scholen?

Consequenties organisatie scholingsmoment plannen?

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Niels Gaastra

Borging (hoe) Klassenbezoeken en borgingsdocument

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

De training (Jan Oudeboon) van het team is doorgeschoven naar het schooljaar 2022/2023
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Uitwerking GD5: De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de leerlingen

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Resultaatgebied didactisch handelen

Huidige situatie + aanleiding Binnen Elan onderwijsgroep wordt er aandacht besteedt aan didactisch handelen. Vanuit dat perspectief kijken wij ook
wat de school nodig heeft.

Gewenste situatie (doel) Leerkrachten geven gericht feedback aan de leerlingen op metacognitief en procesniveau.

Activiteiten (hoe) zie GD4

Consequenties scholing zie GD 4

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Niels Gaastra

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

zie GD4
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Uitwerking GD6: De school monitort de veiligheid

Hoofdstuk / paragraaf Veiligheid

Resultaatgebied veiligheid

Huidige situatie + aanleiding Een school werkt op zijn best als leerlingen zich veilig voelen in de klas en op het plein

Gewenste situatie (doel) We hebben de sociale veiligheid van de leerlingen op diverse manieren in beeld en grijpen tijdig en adequaat in als de
situatie dit van ons vraagt.

Activiteiten (hoe) We nemen consequent de OK-thermometers af bij leerlingen en ouders en na de analyse voeren we de gesprekken met
de betreffende leerlingen.

Consequenties scholing 2 studiedag van Rixt Walda dit schooljaar

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Niels Gaastra

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Maandelijks na de afname van de OK-thermometer en de gevoerde gesprekken.

Borging (hoe) Er is een borgingsdocument Sociaal Sterke Groep.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Dit jaar hebben we de veiligheid zo goed als mogelijk gemonitord van de leerlingen. Het afnemen van de OK thermometer bij de leerlingen hebben we niet structureel goed kunnen
doen. Dit door de wissselende situaties m.b.t. Corona waarin we als school kwamen te zitten.

OK thermometer bij ouders is alleen in juni afgenomen. De januari afname ging niet door. Dit door de lockdown op dat moment.

Bij leerlingen, ouders en het team is de veiligheidsmonitor van PO vensters afgenomen. Hier wordt ook een aantal vragen over tevredenheid gesteld. Leerlingen waarderen de
school met een 7,9. Ouders geven een waardering van 8,1.

Signalen van onveiligheid uit de verschillende vragenlijsten zijn direct door de school opgepakt.
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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.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Door de lockdown hebben we als school goed kunnen zien welke leerlingen thuis keuzes kunnen maken als het gaat om werkhouding, vragen stellen, aanwezigheid in de
Teamsmeetingen. Dat levert op dat het team goed in beeld heeft welke leerlingen hier nog stappen in kunnen zetten en welke leerlingen we meer verantwoordelijkheden kunnen
geven.

Uitwerking KD2: Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie

Hoofdstuk / paragraaf Leerstofaanbod

Resultaatgebied aanbod sociaal emotionele ontwikkeling

Gewenste situatie (doel) We hebben binnen onze methode SEO ook een aanbod gericht op burgerschap passend bij onze omgeving en deze
voldoet aan de kerndoelen burgerschap

Activiteiten (hoe) Op studiedagen door het schooljaar heen waarbij Rixt Walda betrokken is gaan we dit aanbod vormgeven en borgen.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Tijdens de laatste studiedag in november 2020 hebben we de eerste aanzet gedaan tot een dekkend aanbod burgerschap. We hebben alle doelen van burgerschap besproken en
gekeken aan welke vakgebieden deze te koppelen zijn. De studiedag van maart kon niet doorgaan en dus wordt dit onderwerp doorgeschoven naar volgend schooljaar
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten E-Wise. In november zijn we als team hier gezamenlijk mee gestart. Insteek begrijpend
lezen en Close reading. E-wise zou een vast onderdeel op de studiedagen worden. Elke
studiedag 1 onderwerp centraal. Door Corona zijn de meeste studiedagen niet
doorgegaan. Komend jaar pakken we dit weer op. Tussendoor is er vanuit schoolleiding
een aantal keer gewezen op interessante cursussen binnen E-Wise. Dit is door een deel
van het team opgepakt.

Training Sociaal Sterke Groep is in november aan bod geweest, daarna niet meer.
Komend schooljaar wordt dit verder opgepakt. Gericht op verdieping Sociokring.

We hebben als school besloten om te gaan
werken met E-wise als aanbieder van
nascholing. Dit is een digitaal platform waar je
cursussen van 2 uur kunt volgen

team hele
schooljaar

E-wise €1100,-

Implementatie Sociaal Sterke Groep team hele
schooljaar

Rixt Walda
- GDO

€900,-

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Hier zijn geen opvallende punten uit naar voren gekomen.

BM WMK OP2: Zicht op ontwikkeling team schooljaar 2020/2021

BM WMK SK1: Veiligheid team schooljaar 2020/2021

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Ok thermometers door omstandigheden niet structureel afgenomen. Komend schooljaar
oppakken.

PO vensters (veiligheid en tevredenheid) afgenomen bij leerling, ouders en team
OK-Thermometer Leerlingen groep 1/ 8 Elke maand

Ok-Thermometer ouders januari en juni

Sociale Veiligheid Leerlingen groep 6,7,8 november 2020

Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Concept plan voor het schoolplein is klaar. De werkgroep is net voor de vakantie gestart
met onderzoek naar subsidies, contact met de gemeente en de buurt. Dit zit nog in de
opstartfase.

schooplein opknappen Schoolpleincommissie schooljaar 2020/2021
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