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School OBS De Romte School OBS De Romte

Datum 10-09-2021 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.

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

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: René Pauw 
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 m.b.v. Parnassys 
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

4 2 3 9 6 7 4 11 46

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

Instroom groep 1 is een aandachtspunt. Positief aspect is dat de Peutergroep een
groeigroep is.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 8 (2 mannen en 6 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 0 (0 mannen en 0 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 0

Aantal BHV-ers 5
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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 Sociale en maatschappelijke
ontwikkeling

Project Sterk met Taal groot

GD5 Didactisch handelen Leerkrachten geven effectief feed-up, feedback en feed forward aan leerlingen. groot

GD6 Verantwoording en dialoog NPO gelden groot

GD7 Didactisch handelen De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de
leerlingen

groot

GD8 Veiligheid De school monitort de veiligheid groot

KD1 Streefbeeld Op onze school is de ouderbetrokkenheid hoog. klein

KD2 Taalleesonderwijs Implementatie BOUW! klein

KD3 Verantwoording en dialoog implementatie Parnassys klein

KD4 Leerstofaanbod Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie klein

KD5 Veiligheid De school beschikt over veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of een ander document) klein

KD6 Verantwoording en dialoog De school heeft “tegenspraak” georganiseerd 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 actief
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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 actief
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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
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Uitwerking GD4: Project Sterk met Taal

Hoofdstuk / paragraaf Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied Taalontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen (Algemene Rekenkamer, 2016).
Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Als je niet goed
kunt lezen, schrijven en/of rekenen, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je
geldzaken. Onder de 2,5 miljoen laaggeletterden zijn 1,8 miljoen 16- tot 65-jarigen die moeite hebben met lezen,
schrijven en/of rekenen.

Gewenste situatie (doel) Wij zien da digitale geletterdheid en laaggeletterdheid hand in hand gaan als het gaat om je te kunnen redden in deze
maatschappij. Om dit probleem aan te pakken willen wij beide onderdelen samenvoegen om te komen tot een
ontwikkeling van geletterdheid bij onze ouders. Als wij dit goed doen, dan zal ook de taalontwikkeling van onze leerlingen
stijgen.

Activiteiten (hoe) We starten met een thema avond voorlezen en het belang van taalontwikkeling voor de ouders van de school. Vanuit
daar starten we met het project “De Romte voor taal”

Plan periode wk 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29 en 30

Eigenaar (wie) Directeur

Kosten ongeveer €2000. Bekostiging vanuit subsidie Sterk met Taal

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD5: 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 pas planbaar in schooljaar 2022/2023

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Niels Gaastra

Borging (hoe) Klassenbezoeken en borgingsdocument

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD6: NPO gelden

Hoofdstuk / paragraaf Verantwoording en dialoog

Resultaatgebied kwaliteitszorg

Huidige situatie + aanleiding OBS de Romte is een school van rond de 50 leerlingen. We werken in 3 combinatiegroepen (1,2,3 / 4,5,6 / 7,8). Tijdens
het online onderwijs is er op een intensieve manier les gegeven aan de leerlingen. Vanaf de eerste dag waren er
startmomenten, instructielessen en afsluitingen van de dag. Ouder gesprekken en individuele leerling gesprekken werden
via Teams opgepakt. Desalniettemin zien wij als school dat een vaardigheid als begrijpend lezen het beste tot zijn recht
komt in een schoolse situatie van 8.15 tot 14.15. We zien dan ook in de resultaten dat hier de meeste vertraging is
ontstaan.

Gewenste situatie (doel) interventies op de volgende onderdelen: 1. Ontwikkeling werkhouding leerling: intrinsieke motivatie bij leerlingen
vergroten, bewustwording eigen leerproces, ontwikkelen deskundigheid executieve functies en ontwikkelen
deskundigheid kindgesprekken. 2a. Rekenen schoolbreed: goede analyse vanuit Bareka, aanvulling concreet
rekenmateriaal, aanbod gericht op basale vaardigheden en doorgaande lijn groep 3 t/m 8 2b. (begrijpend) Lezen:
leesmotivatie, aanpak en tijd. 3. extra aanpak individuele leerlingen (in de vorm van meer individuele tijd) met een
zichtbare leervertraging.

Activiteiten (hoe) Zie document NPO inzet 2021-2022 (Sharepoint obs de Romte / website school)

Plan periode wk 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30

Eigenaar (wie) team

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD7: 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 GD5

Consequenties organisatie Deze scholing is gepland in schooljaar 2022-2023

Consequenties scholing zie GD 5

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Niels Gaastra

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD8: 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
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Uitwerking KD1: Op onze school is de ouderbetrokkenheid hoog.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied ouderbetrokkenheid

Gewenste situatie (doel) Obs de Romte hecht grote waarde aan het contact tussen leerling, ouder en school. De afgelopen 2 jaar is het
oudercontact minimaal geweest. Nu willen we weer naar een hoge ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van de
kinderen en ook bij de activiteiten op school. Voor ons is ouderbtrokkenheid dat ouders en school zich gedeeld
verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van de kinderen. Ouders zijn (emotioneel) betrokken bij de
schoolontwikkeling, ze tonen belangstelling, bezoeken ouderavonden, tonen respect voor de leerkracht en begeleiden
hun kind waar nodig.

Activiteiten (hoe) Doordat we nog niet zeker weten wat we wel en niet kunnen tijdens de Corona maatregelen, wordt dit deel gevuld na 1
oktober.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30

Eigenaar (wie) Directie

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD2: Implementatie BOUW!

Hoofdstuk / paragraaf Taalleesonderwijs

Resultaatgebied Taalontwikkeling

Gewenste situatie (doel) Technisch lezen wordt door alle leerlingen gehaald op het niveau wat bij de jaargroep past.

Activiteiten (hoe) Door preventief BOUW! in te zetten bij leerlingen van groep 2 en 3. Daarnaast wordt BOUW! ingezet bij leerlingen in
groep 4,5 die het technisch lezen nog niet goed beheersen.

Betrokkenen (wie) ib en team

Plan periode wk 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30

Eigenaar (wie) Directie

Omschrijving kosten €5,- per leerling

OBS De Romte
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD3: implementatie Parnassys

Hoofdstuk / paragraaf Verantwoording en dialoog

Resultaatgebied administratie

Gewenste situatie (doel) Overgang van Dotcomschool naar Parnassys verloopt zonder grote problemen. Vanuit dat startpunt aan de slag om de
zorgcyclus in Parnassys te krijgen. Hier zou de PDCA of PDSA cyclus een structurele plek moeten krijgen.

Activiteiten (hoe) Vanuit een consult met Parnassys de beginsituatie bespreken. Training door gebruik te maken van IB, directie en 1
leerkracht (Theo)

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30

Eigenaar (wie) Directie

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD4: 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 SOEMO 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 actief
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Uitwerking KD5: De school beschikt over veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of een ander document)

Hoofdstuk / paragraaf Veiligheid

Resultaatgebied veiligheid

Gewenste situatie (doel) OBS de Romte beschik over een actueel veiligheids beleidsplan

Activiteiten (hoe) Het beleidsplan wordt door de schoolleiding geschreven. Input voor dit document wordt uit het team gehaald. Het concept
wordt in het team en de MR besproken.

Betrokkenen (wie) team en mr

Plan periode wk 44, 45, 46, 47, 48, 10, 11, 12 en 13

Eigenaar (wie) Directie

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD6: De school heeft “tegenspraak” georganiseerd

Hoofdstuk / paragraaf Verantwoording en dialoog

Resultaatgebied dialoog en verantwoording

Gewenste situatie (doel) De school heeft elk schooljaar een cyclus van 6 MR bijeenkomsten gepland. In 2 bijeenkomsten worden de opbrengsten
van het schooljaar besproken met de MR. de input van de MR op de zorgsignalen wordt meegewogen in de
besluitvorming over de interventies. MR heeft input op al het beleid van de school.

Activiteiten (hoe) De MR stelt een vergader rooster op met daarin de onderwerpen die besproken moeten worden. Vanuit de MR wordt de
agenda anderhalve week voor de vergadering gedeeld met de leden en de directie. Stukken die besproken worden in de
MR zullen minimaal 1 week van te voren beschikbaar zijn.

Betrokkenen (wie) pg mr en directeur

Plan periode wk 37

Eigenaar (wie) MR

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

BM WMK OP1: AANBOD Directie, IB en
team

november -
januari

BM WMK OP4: extra
ONDERSTEUNING

directie, IB en
team

februari - april '22

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

OK-Thermometer Leerlingen 1 / 8 maandelijks 0

OK-Thermometer ouders januari en juni

Sociale Veiligheid Leerlingen groep 6,7,8 november 2021

Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

schooplein opknappen Schoolpleincommissie hele schooljaar €70000 (ongeveer)
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