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1. Schoolplan
Een jaarplan is logischerwijze een uitwerking van het meerjaren schoolplan waarin de koers voor 4 jaren is uitgezet.
Een meerjaren schoolplan is gebaseerd op het strategisch beleidsplan van Elan Onderwijsgroep. Voor komend
schooljaar is er een jaarplan 2018-2019 geschreven. Hierin worden de speerpunten van onze school beschreven.

2. Onze organisatie
Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar net zo belangrijk – zo niet belangrijker – vinden we het dat de kinderen
gezond zijn, goed in hun vel zitten en in hun kracht staan. Dat we ze een veilige omgeving bieden gedurende de tijd
dat ze op school zijn. We kijken dus niet alleen naar de ‘harde’ kwaliteitsopbrengsten om tot gewenste kwali caties
te komen.
Dit komt tot uiting in de merkwaarden van Elan Onderwijsgroep: kwalitatief zeer goed onderwijs enerzijds, en een
benadering met bezieling, enthousiasme en aandacht voor elk kind anderzijds. In alles wat we doen en met oog voor
iedere context komen die merkwaarden terug.
De kernwaarden (hard versus zacht) vertalen zich in complementaire paren als:
hoofd <> hart
prestatie <> plezier
ik <> wij
binnen <> buiten

3. Onze school
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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).

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.

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

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

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

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 10minuten
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 10minutengesprek
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 10minutengesprek
ken waar ze
staan en wat ze
nog
moeten/willen
leren m.b.v.
bijvoorbeeld een
competentiegeri
cht portfolio.

2018 - 2019
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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 10minutengesprek
ken te plannen.

Het
oudercommunic
atiemiddel is
verder
ontwikkelt tot
een
ouderportaal
waarin
communicatie 3
kanten op gaat
binnen de
driehoek ouderleerlingleerkracht.

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

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

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.

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

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 oudersleerling en
leerkracht
samen te
brengen in een
10minutengesprek
zorgen we voor
nog meer
verbinding in de
driehoek.

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

Innovatief
Onderwijs

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.

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

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.

Het schoolplan
ICT en IB 20152019 is de basis
voor de
ontwikkeling
van goede zorg
en inzet ICT.

2016 - 2019

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

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

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.

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

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

Vanaf groep 6
zal er in 20172018 met iPads
in de klas
gewerkt gaan
worden.

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

5. Kwalitatief en Hoogwaardig Onderwijs
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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
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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

7. Toekomstbestendige organisatie - Huisvesting en Financiën

