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Jaarverslag cbs Roemte 2019-2020 
In dit jaarverslag zijn per aandachtveld de voor het schooljaar 2019-2020 de 
algemene omschrijving en het geformuleerde doel omschreven. Vervolgens zijn de in 
het schooljaar verrichte activiteiten weergegeven die hebben geleid tot realisatie van 
de doelen. 
 
1. Toekomstgericht onderwijs: Waar de toekomst vandaag begint …  

                  
          
 
 
 

De digitalisering in het onderwijs zorgt voor veel nieuwe mogelijkheden die zorgen voor betere 
opbrengsten en een effectievere leer/werktijd. In 2019 hebben wij een keuze gemaakt voor 
Snappet voor groep 4 t/m 8. 
                  
DOEL: Komen tot een goede invoering van het werken met i-pads, tablets, laptops in de 
klas.  Het gebruik maken van een goed ict netwerk in de nieuwe school.  
 

In het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende activiteiten gerealiseerd:   
1. Intune beheersen en invoeren en scholing van het team 
2. Werken met devices in de groepen  
3. Gestart met het vinden van een goede balans tussen digitaal en analoog werken  
4. Snappet ingevoerd in groep 4 t/m 8 met rekenen en taal 
5. Snappet ingevoerd met werkboek taal vanaf februari 2020 
6. Basicly verder uitgevoerd  
7. Gewerkt aan digitale geletterdheid  
8. Snappet scholing gehad. 
9. Invoering van Klasbord als communicatie middel naar ouders. 
10. Het team heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt in de omgang met digitale 
onderwijsmiddelen en digitale communicatie ten gevolge van de Corona-effecten. 
  
  
2. Talentontwikkeling: Breed en gericht op talent… 

In het ochtendprogramma van de leerlingen ligt de focus op de primaire vakken 
rekenen en spelling. De middag (minimaal één) moet een plek worden waarin aandacht is 
voor de ontdekking en ontwikkeling van talenten. De middag wordt ingevuld in blokken 
en aangeboden in de verschillende bouwen.  

  
DOEL: We willen ruimte scheppen voor het ontwikkelen van talenten in een zo breed 
mogelijk aanbod. Dit doen we door de talentenmiddagen te continueren. 

             
In het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende activiteiten gerealiseerd:   
 
1. Het team heeft het laatste jaar scholing gehad op gebied van muziekonderwijs. Zowel in 

de klas als in teamverband.  Eigenwijs is geïmplementeerd 
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2. Er zijn 3 blokken van 3 lessen atelieronderwijs gegeven. 
3. De rijdende popschool was er voor groep 5 t/m 7 
4. Het programma Toefkes van IVAK - naschoolse activiteit bij ons op school in 

verschillende disciplines- is uitgevoerd.         
5. Bewegingsonderwijs is gegeven door vakleerkrachten. 
6. Huis voor de Sport biedt één keer per week naschoolse activiteit gym aan. 
7. Een teamlid volgt opleiding cultuurcoördinator 
 

 
3. Versterken van de professional 

               
           

 
 

In het schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met LeerKRACHT. Dit is inmiddels door 

Noordkwartier vertaald in het organisatie-eigen concept NoordKRACHT. Elke school 
uniek, samen sterker. NoordKRACHT focust op de kracht van het kind, van de 
leerkracht, de school, de directie en het bestuur, de organisatie. Met ons programma 
NoordKRACHT werken we allemaal aan onderwijs- en kwaliteitsverbetering. Het 
helpt ons een professionele cultuur te ontwikkelen waarin leren van en met elkaar 
centraal staat. 
 
DOEL: Als team werkten wij verder aan de verbetercultuur. 
 
In het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende activiteiten gerealiseerd:   
 

1. Er zijn 2 rolmodellen (aanjagers) benoemd en in hun kracht gezet.  
2. Er zijn regelmatig bordsessies gehouden. 
3. De bijeenkomsten van Noordkracht bezocht. 
4. Een leerkracht heeft de cursus taalspecialist gevolgd en met succes afgerond. 
5. Groep 1 en 2 volgden de cursus leerlijnen Parnassys. 
6. Teambreed is de KiVa-training gevolgd. 
7. De ABC-training is gevolgd en wordt het volgend schooljaar afgerond. 
8. Een teamlid volgde de opleiding cultuurcoördinator. 
9. Een teamlid volgde de opleiding Oplisser. 

 
  
 4. Samenwerking intern: De stem van de leerling, omgaan met elkaar  

  
             

              
 
 

 
We richten ons op samenwerking, zowel intern als extern. Samenwerkingsrelaties zijn nodig 
om onze doelstellingen te realiseren en ons onderwijs te versterken en verrijken. 

 
Samenwerking extern:  

DOEL: In het schooljaar gaan we verder bezig met het eigenaarschap van de leerling. We 

willen de leerlingen meer betrekken bij hun onderwijsleerproces d.m.v een persoonlijk 

leerdoel, kindgesprekken en leerlingenarena. Middels toepassen van de gouden en zilveren 

weken werken we in de klas aan de groepsvorming. 
In het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende activiteiten gerealiseerd:   
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1. Er zijn leerlingen arena’s gehouden.  
2. Er zijn kindgesprekken gehouden. 
3. De school is met  KiVa begonnen, 1 scholing en methode aangeschaft. Gekomen tot/met 

blok 3. 
4. De ABC-training is afgerond 
5. Er zijn Lefdagen gehouden voor groep 5b t/m 7 
  

Samenwerking extern:   
DOEL: De teams van obs Prinses Beatrix, Kids2b en cbs Roemte weten elkaar te vinden. 
We gaan komen tot eenduidigheid als het gaat om gemeenschappelijke ruimtes. De 
samenwerking met Beatrixschool en Kids2B verder ontwikkelen en uitbouwen. We komen tot 
een goede beheersstructuur en-afspraken. We komen tot het gebruik van betere 
communicatiemiddelen met ouders 

  
In het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende activiteiten gerealiseerd:   
1. Er zijn bijeenkomsten samen met het team van de OBS Prinses Beatrix geweest. 
2. Er is gekozen voor het benoemen van een gezamenlijke directeur van beide scholen. 

Deze start met ingang van het nieuwe schooljaar. 
3. Er zijn afspraken gemaakt rond de vieringen: Sint. Kerst, Pasen, Koningsspelen, 

Openingsfeest. 
4. Er zijn MT-vergaderingen gestart tussen OBS/KIDS2B/CBS 
5. We zijn gestart met klasbord. 
6. De nieuwsbrief komt nu één keer in de 14 dagen. 
7. Verder gaat de communicatie via Parnassys 

 
 

5. Kwaliteit: Morgen zijn wij beter dan vandaag…  
 

  
 
 

 
 

Kwaliteit is vanzelfsprekend, maar nooit gewoon. Het vraagt om voortdurend vinger aan de 
pols. We werken planmatig en gestructureerd. En realiseren op al onze scholen een aanbod 
dat voor zoveel mogelijk leerlingen uit de omgeving passend is.  
 
DOEL: Planmatige uitvoering van verbeteringsactivieiten.  
 
In het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende activiteiten gerealiseerd:   

1. We zijn met de Geschiedenismethode wijzer gestart. 

2. We hebben teambreed de KiVa-cursus gevolgd samen met het team van obs Prinses 
Beatrix. 

3. We hebben de ABC-training afgerond. 

4. Een leerkracht heeft de opleiding taalspecialist gevolgd. 

5. De onderbouwleerkrachten hebben de cursus “leerlijnen Parnassys” gevolgd. 

6. Een leerkracht heeft de scholing cultuuronderwijs gevolgd. 

7. Een teamlid heeft de opleiding OPLISSER op de Hanze hogeschool gevolgd. 
  

  
  

 


