Jaarverslag 2014/2015
van CBS Roemte

Een school waar
leven
leren
vieren
belangrijk zijn.
Beste lezers,
Voor u ligt opnieuw een jaaroverzicht. Het gaat over het schooljaar 2014 /2015. We hopen
dat u het met plezier zult lezen. Misschien roept het af en toe mooie, maar helaas ook
verdrietige herinneringen op.
Onze missie: leven-leren-vieren
Vanzelfsprekend hebben wij op ‘Roemte’ als doel het geven van goed onderwijs. Daarvoor
zetten wij ons in. Wij willen graag dat de kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig
voelen. Vandaar onze aandacht voor wederzijds vertrouwen en respect, het nemen van
verantwoordelijkheid voor elkaars welbevinden en voor de zorg voor elkaar.
De visie van onze school
CBS ‘Roemte’ is een christelijke school, waar we de Bijbel gebruiken als een boek waarin
Gods omgang met de mens staat beschreven. Jezus Christus is daarin ons voorbeeld. We
willen hem navolgen in woord en daad.
Elke week komen verhalen uit de Bijbel aan de orde en worden liederen gezongen. We
beginnen en eindigen de dag met gebed.
Zo streven we ernaar om ‘Roemte’ een plaats te doen zijn waar:
de Bijbel een oriëntatiepunt is;
Bijbelverhalen, gebeden en liederen ons een spiegel voorhouden;
ruimte is voor verschillende geloofsovertuigingen;
ouders, kinderen en leraren een hechte gemeenschap vormen;
we werken aan de verstandelijke, creatieve en sociale ontwikkeling van kinderen;
zorg en begeleiding voor kinderen is;
ouders waar mogelijk worden betrokken bij wat op school gebeurt;
rust en sfeer belangrijk zijn.
De Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier
De stichting bestaat uit dertien scholen in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum,
die te vinden zijn op de website van Noordkwartier (www.noordkwartier.nl).
‘Vrienden van Roemte’
Voorheen konden ouders lid worden van de vereniging waartoe de school behoorde. Nu de
vereniging een stichting is geworden is deze mogelijkheid weggevallen De ouderraad wil
echter deze vorm van betrokkenheid graag behouden en uitbreiden door middel van het
initiatief ‘Vrienden van Roemte’. Door voor € 7,50 lid te worden laten ouders, ouders die
voorheen kinderen op school hadden, opa’s en oma’s en anderen hun betrokkenheid bij onze
school zien. Met het ingezamelde geld kunnen voorzieningen op school betaald worden die
niet door de reguliere bekostiging gedekt worden. Voor meer informatie en opgave zie
www.cbsroemte.nl

Het schoolteam
Op Roemte werken veertien teamleden, die de taken onderling hebben verdeeld. In
hoofdstuk 5 van de schoolgids is hierover informatie te vinden.
Juf Ida Joustra zou dit schooljaar voor het eerst bij ons als leerkracht beginnen in de
Berengroep. Helaas kreeg zij net voor de zomervakantie een ernstig auto ongeluk, waardoor
het niet mogelijk was voor haar om bij ons te komen werken. Zij werd vervangen door juf
Neli Wever en juf Annelies Bos.
Juf Hilde Ubbens heeft haar IB opleiding met goed gevolg afgerond (op 26 november) en
kon gelijk aan de slag bij ons als IB-er.(Intern Begeleider) Zij bleef 2 dagen voor de groep en
de andere dagen werd zij voor deze nieuwe functie vrij geroosterd.
Directeur Henk Ebbers kreeg een benoeming als directeur in Wagenborgen/Woldendorp.
Daardoor werd er bij ons een interim directeur, Rieks Mulder aangesteld voor 2 ½ dag. De
andere directiedagen werden opgevuld door juf Greetje Nomden. Haar groepstaken werden
overgenomen door juf Karin v.d. Laan.
Juf Yvonne Postma ging aan een opleiding HBK (Hoogbegaafde Kinderen) beginnen, daarom
solliciteerde zij naar een vacature voor 2 dagen op een school voor Hoogbegaafde kinderen
in Delfzijl. Zij bleef voor twee dagen op Roemte aan het werk in groep 8.
De Ouderraad
Roemte heeft een actieve en betrokken ouderraad van vijf leden, met daarbij de adj.
directeur als adviserend lid. Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over het onderwijs,
de zorg voor de teamleden en waar nodig over technische zaken. Ook de veiligheid in en
rond de school vormt een belangrijk onderdeel. Eén van de leden van de ouderraad is
verkeersouder, zij houdt zich bezig met de veiligheid rond de school, met name bij het halen
en brengen van de kinderen.
De Medezeggenschapsraad
Door vertegenwoordigd te zijn in de MR hebben ouders en personeel medezeggenschap. De
MR van Roemte heeft een betrokken ouder -en personeelsvertegenwoordiging van elk twee
personen. De directeur is indien nodig adviserend aanwezig. Zaken waarbij de MR betrokken
werd, waren ontwikkelingen op schoolniveau, van beleidsplannen en formatie.
De activiteitencommissie
Roemte heeft een voortvarende activiteitencommissie, die bestaat uit zes personen, met de
adjunct-directeur van Roemte als voorzitter. Alle feesten en vieringen die plaatshebben
worden mee georganiseerd door de leden van de activiteitencommissie: Kerst, Pasen,
Sinterklaas, schoolreis, schoolkamp, feestelijke ouderavond, spel- en sportdagen en de
Avondvierdaagse. Bij ouderavonden verzorgen zij koffie en thee.
Ouderhulp
De grote waarde van de ouderhulp die er is op Roemte laat zich niet in een paar woorden
vangen. Op zoveel manieren werken ouders en vrijwilligers mee om meer mogelijk te
maken. Een gouden rand om ons onderwijs! Zonder hun hulp waren vele activiteiten niet
mogelijk.
Onderwijsontwikkelingen
In het schoolplan 2011-2015 zijn de voornemens van het team van Roemte te vinden en
jaarlijks krijgen de ouder(s) bij de informatie voor het nieuwe schooljaar in juni, de
verantwoording over de ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar. In het schooljaar

2014-2015 zijn een aantal ontwikkelingen in gang gezet die ondersteund worden door extra
scholing van teamleden. We hebben ons bezig gehouden met hardop denkend lezen,
analyseren van CITO toetsen en methode toetsen, het maken van een nieuw schoolplan. Het
schoolplan van Roemte is te vinden op de website.
Alle teamleden zijn beoordeeld m.b.v. ‘Vaardigheidsmeter’ op hun instructievaardigheid. Ook
werken alle teamleden aan een persoonlijk ontwikkelingsplan, die met de eigen ontwikkeling
te maken heeft, met de schoolontwikkeling of met beide.
Bij NOVILO hebben we met het hele team een traject gevolgd voor hoogbegaafde kinderen.
Hiervoor hadden we een aantal margemiddagen ingeroosterd.
Een aantal collega’s hebben een cursus gevolgd voor het gebruik van tablets in de
onderbouw.
Ook werd door een aantal collega’s de BHV cursus met goed gevolg afgelegd.
Overblijven en naschoolse opvang
Het organiseren van het overblijven tussen de morgen- en middagschooltijd gebeurt door
ervaren mensen, die ondersteund worden door de medezeggenschapsraad.
Met Kids2B zijn afspraken gemaakt over de naschoolse opvang.
Aantal kinderen
Op de teldatum 1 oktober 2014 waren er 177 kinderen op Roemte. Een jaar eerder 187.
De groepen hebben nu een gemiddelde grootte van 23 kinderen.
De groepen 3 tot en met 8 zijn aparte groepen, dus niet gecombineerd en de groepen 1 en 2
zijn gecombineerd als groep 1/2A en groep 1/2B, omdat we menen dat dit het spelen en
werken in de onderbouwgroepen ten goede komt.
De uitstroom naar het voortgezet onderwijs is al volgt:
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school- lln.
VMBO
VMBO
VMBO
jaar
leerweg
basis/kader gemengd
ondersteutheoretisch
ning
HAVO
’07-‘08
24
8,6%
13%
21,8%
’08-‘09
19
0%
15,7%
31,3%
’09-‘10
32
0%
6%
44%
’10-‘11
25
4%
16%
36%
’11-‘12
23
0%
13%
22%
’12-‘13
31
0%
26%
29%
’13-‘14
30
0%
23%
13%
’14-‘15
22

HAVO
VWO

Gymnasi CITO
um
eindtoets

vergelijkbare
scholen
in Nederland

52,2%
42,4%
6%/38%
40%
52%
45%
54%

4,4%
10,6%
6%
4%
13%
0%
10%

535,4
535,2
535,2
535,3
535,3
534,5
534,4

536
536,4
538
534,7
539,5
534,7
540,1
537

Vergaderingen/vormen van overleg/cursussen
Op Roemte zijn veel vormen van overleg: soms gaat het om officiële vergaderingen, soms
betreft het bijeenkomsten voor een deel van het onderwijzend personeel, soms zijn er
ouders bij betrokken of gaat het om een cursus. De volgende bijeenkomsten zijn het
vermelden waard: teamvergaderingen/netwerkbijeenkomsten voor interne begeleiders, taalen rekencoördinatoren en ICT-ers/vergaderingen medezeggenschap, ouderraad en
activiteitencommissie/directie-overleg/bijeenkomsten cultuurcoördinatoren/herhalingscursus
Bedrijfshulpverlening.

Contacten met ouders
Op Roemte worden goede contacten met ouders belangrijk gevonden. Door middel van het
maandelijkse blad Roemtenieuws worden ouders van actuele ontwikkelingen op de hoogte
gehouden. Roemtenieuws krijgt u digitaal toegestuurd. Ook is deze op de website te vinden.
Op de zogenaamde tien minutenavonden( 3 keer per jaar) is er gelegenheid voor ouders en
leerkrachten met elkaar van gedachten te wisselen over de vorderingen en het welbevinden
van de kinderen. In groep acht vinden twee keer per jaar gesprekken met ouders plaats,
waarbij de overgang van de kinderen naar een school voor voortgezet onderwijs een
belangrijk onderwerp van gesprek is. Twee keer per schooljaar komt de schoolkrant uit.
Verder zijn er nog de inloopmiddagen (eerste maandag van de maand vanaf 15.15 uur.) en
de informatieavonden in de maand september, waarop de ouders worden geïnformeerd over
de gang van zaken in de groep waar hun kind(eren) in zit(ten).

Bijzonderheden per maand
Augustus/September:
Op 25 augustus kwam de zoutbus voor rijden voor groep 7. Dit als inleiding op de
zoutkristallen wedstrijd waar alle kinderen van groep 7 aan meededen.
In september zijn alle ouders uitgenodigd voor de zgn. informatieavonden. Hier kregen de
ouders informatie over de methodes, dagrooster, voorlichting over de vormen van
voortgezet onderwijs enz.
Oktober:
Op 6 en 7 oktober waren de eerste 10-minutenavonden. Hier kon u horen hoe uw kind was
gestart in zijn/haar nieuwe groep.
Van 6 oktober t/m 10 oktober hebben we in alle groepen aandacht besteed aan de
Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema Feest. Ook bezochten de groepen 3 t/m 8 een
voorstelling over dit thema in de Boshal, gespeeld door het IVAK.
We sloten de week af met een kleedjesmarkt en ’s middags werd de voorleeswedstrijd
gehouden voor groep 7 en 8. Suzanne Oomen heeft de voorleeswedstrijd gewonnen. De
opbrengst van de kleedjes markt was voor de “Dinand” stichting.
Dinand is een ernstig zieke leerling van onze school uit groep 8. Misschien kan een
behandeling in Duitsland nog uitkomst bieden. Omdat deze behandeling niet wordt vergoed,
hebben we besloten de opbrengst van deze markt hieraan te besteden. Ook het
maandagmorgengeld gaat naar deze stichting.
Helaas heeft Dinand niet meer met de behandeling in Duitsland kunnen starten omdat de
tumor sneller dan verwacht weer teruggekomen is. De opbrengst van het
maandagmorgengeld en allerlei individuele acties zoals: autowassen, lege flessen inzameling,
thuis klussen doen heeft het geweldige bedrag van € 950,00 opgeleverd. In goed overleg
met de Stichting hebben we besloten om dit geld te besteden aan een, op verzoek van
Dinand, schoolreisje met groep 8 naar de bioscoop. Dit vindt plaats op 31 oktober.
De kinderen uit groep 7 en 8 lopen deze maand met de kinderpostzegels.
Ook hadden we in deze maand een week vakantie: de herfstvakantie.
De ouders van de ouderraad controleren in de week na de herfstvakantie op:
- Het parkeren van auto’s tussen de drempels.
- Het parkeren van uw auto in de bocht
Twee zaken die belangrijk zijn voor de veiligheid en het overzicht voor de kinderen bij het
oversteken. Dus “brengers en halers “ van Roemte kom wachten op het plein.
En parkeer niet in de bocht of op en tussen de drempels.

Groep 6 deed mee met een schrijfwedstrijd van de bibliotheek. In de boekenfabriek schreven
ze over een bestaande hoofdpersoon van een boek een nieuw verhaal. De meeste kinderen
deden mee, alleen of in tweetallen. De verhalen werden uitgetypt en ingeleverd bij de
bibliotheek. Omdat bijna de hele klas meedeed kregen we allemaal een vrijkaartje voor de
kinderboekenweekvoorstelling van goochelaar en verteller Hilbert Geerling in de Molenberg.
Wat een prachtige voorstelling! Uiteindelijk hebben we dinsdag 21 oktober gehoord dat er
kinderen in de prijzen zijn gevallen: Nadine de Vries en Willemijn Heeres schreven “Emma en
de Westernrijders en Dirkjan Hol en Boaz v/d Zee schreven “De luxe vakantie”. Zij wonnen
alle vier een mooi boek.
November:
Op 4 november deden alle groepen mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Iedereen ontbijt
deze morgen op school i.p.v. thuis. We praten over het belang van een goed ontbijt.
En dat een ontbijt niet voor elk kind vanzelfsprekend is.
Er wordt € 0,40 per ontbijtje door de ouderraad gestort op het goede doel van dit jaar:
Make-A-Wish Nederland, de stichting die al 25 jaar de liefste wensen vervult van kinderen
met een levensbedreigende ziekte.
Dinand uit groep 8 heeft pas ervaren samen met Mats hoe fijn zo’n dag kan zijn.
Het is de laatste keer dat we aan dit project meedoen, dit omdat aan de Koningsspelen ook
elk jaar een ontbijt gekoppeld is.
Groep 7 heeft meegedaan aan de zoutkristallenwedstrijd. We zijn zeer verheugd dat het
team van Esmee, Lena, Chantal Schalk en Suzanne hun zoutkristal mogen presenteren in de
Bernouilliborg op het Zernike complex te Groningen. Zij hebben een prachtig ontwerp
namelijk het logo van onze school.
In november doen we mee aan de jaarlijkse schoenendoos actie. De kinderen kunnen een
schoenendoos vullen voor een kind in een land zoals: Ghana, Irak en Kenia. De
activiteitencommissie controleert de dozen vooral op verpakkingsmateriaal.
De fa. Hoekstra uit Sneek verzorgt voor ons het transport naar Kollum, daar wordt het door
Edukans overgenomen. Zij zorgen voor het transport naar bovenstaande landen.
Er zijn 71 schoenendozen naar bovengenoemde landen gegaan.
December:
Op 5 december zouden we met alle groepen Sinterklaas vieren. De kinderen van groep 5
hadden een musical ingestuurd voor de intocht van Sinterklaas.
Maar op deze ochtend is heel vroeg in de morgen Dinand overleden. We hebben als team
besloten geen Sinterklaas te vieren. De kinderen van de onderbouw hebben wel hun
cadeautje gekregen.
De kerstviering vond plaats met alle groepen in het Roemteschip.
Het meebrengen van maandagmorgengeld voor een door ons/of door de kinderen
uitgekozen project is de laatste jaren sterk afgenomen. We hebben daarom besloten om dit
af te schaffen. De kinderen hoeven dus op de maandag geen geld meer mee te nemen. Wel
blijven we projectmatig een aantal doelen per jaar ondersteunen
zoals bijv. de Schoenendoosactie.
Januari:
Voor de groepen 5 t/m 8 begint het nieuwe jaar met een Unihockeytoernooi in de Boshal. Dit
toernooi wordt georganiseerd door het Huis voor de Sport.
Februari:
De Apen en Beren gaan naar een voorstelling in het speellokaal: Boris gaat naar zee.
De voorstelling werd gespeeld door Hiepie Hoogeveen en Hermien Aartsen van het IVAK.

Ook krijgen alle kinderen deze maand hun rapport mee. Aansluitend zijn er de 10-minuten
gesprekken over dit rapport.
Suzanne Oomen doet namens onze school mee aan de regionale voorronde van de Nationale
Voorleeswedstrijd 2015 in CBS De Regenboog in Bedum.
Begin deze maand kregen we te horen dat na onderzoek ons schoolgebouw niet veilig
genoeg was voor zwaardere bevingen in de toekomst. Stichting Noordkwartier heeft daarom
besloten om hierin geen risico te nemen voor kinderen en medewerkers en besluiten om
naar een tijdelijke nog te bouwen locatie te gaan.
Maart:
Alle kinderen komen individueel en met hun broertjes en zusjes op de foto. Ook worden er
groepsfoto’s gemaakt.
In deze maand zijn er vele overlegvormen over de tijdelijke locatie. Na veel beraad is
gekozen om deze tijdelijk locatie aan de Bosweg, naast de Boshal te zetten.
Eind maart vierden we Pasen met elkaar in het Roemteschip.
April/Mei:
Ook dit jaar deden we mee met de Grote Rekendag. Het is een dag voor alle basisscholen in
Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En
dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan
sommen maken in je werkboek.
Het thema van de Grote Rekendag 2015 is ‘meetkunde uit de kunst in de klas’.
De kinderen kruipen, ieder op zijn eigen niveau, in de huid van de kunstenaar. Ze maken
meetkundekunst. Meetkundekunst is kunst die van de maker tal van meetkundige activiteiten
vraagt. Een verrassende combinatie.
Een meetkundeselfie maken, met alle kinderen een grafiek vormen op het schoolplein of je
eigen knikkerbaan ontwerpen… De kinderen ontdekken tijdens de Grote Rekendag
spelenderwijs wat je allemaal met rekenen kunt. Het doel? Kinderen onderzoekend te laten
rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen
leuk!
Woensdag 15 april staat er een lekker Italiaans buffet op Roemte gepland.
Het wordt gezellig druk met zo'n 400 gasten!
Gelukkig hebben zich ruim 60 koks aangemeld die met z'n allen voor het eten gaan zorgen.
Daar zijn we super blij mee!
We nemen onder het genot van een hapje en een drankje voorlopig afscheid van Roemte en
vieren het einde van een project over Italië.
We hadden dit jaar nog geen schoolkrant uitgegeven, daarom besloten we om een wat
luxere uitvoering te maken. Een glossy: met als thema “Roemte”. De kinderen kregen deze
op hun laatste schooldag van Roemte mee.
Groep 7 bezocht ‘ De Magneet’ in Groningen.
De Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen beschikt over een ruimte en
heeft speciaal voor scholen ‘De Magneet’ ingericht, een science-centrum voor kinderen, met
grote en uitdagende ‘doe-stations’ waar zij actief en spelenderwijs kennismaken met de
wonderen van de wetenschap. Deze doe-stations zijn ontworpen rond een thema zoals
‘energie’.
De kinderen ontdekken al spelend hoe bijvoorbeeld met zonlicht energie kan worden
opgewekt. Kinderen leren zo voorspellingen te doen over de effecten van hun ingrijpen in
een natuurlijke situatie. Wat zijn de gevolgen van hun ingreep voor de energieopbrengst,
voor de economie of de natuur? De kinderen worden met de bus opgehaald.
Groep 8 had na een aantal lessen hun EHBO examen. Iedereen is geslaagd.
Op 24 april werden de koningsspelen gehouden. De groepen 1 t/m 4 begonnen met een
ontbijt en daarna werden er spelletjes gedaan in en om de school.

De kinderen van groep 8 begonnen met de koningsspelen bij de Boshal. Zij kregen een
aantal clinics gegeven door plaatselijke sportverenigingen waaronder: voetbal, tennis,
hockey, acrogym ed. Daarna werd er afgesloten met een gezamenlijke lunch.
Voordat de meivakantie begon hadden de kinderen al twee dagen eerder vrij af. Alle
leerkrachten hebben met elkaar alle spullen van de hele school ingepakt. Van klassen tot
magazijnen. In de meivakantie zijn alle dozen verhuisd naar de nieuwe locatie.
Na de meivakantie hadden de kinderen nog 2 extra vrije dagen, waarop alle leerkrachten
met elkaar de spullen hebben uitgepakt en het gebouw ingericht. Aan het eind van deze
tweede dag mochten alle kinderen en de ouders de school komen bezichtigen.
Daarna begonnen we met onderwijs geven op de nieuwe, tijdelijke locatie. Het is allemaal
nog een beetje onwennig………………..maar het resultaat mag er zijn.
Juni/juli:
In de week van 15 juni werd de Avond4daagse in Loppersum gehouden. Voor onze school
werd dit georganiseerd door de activiteitencommissie.
Op 19 juni kregen alle kinderen hun rapport mee, met daarin een uitnodiging voor de 10
minuten avond.
Ook werd op deze dag de juffendag gehouden. Een aantal juffen vierden tegelijkertijd hun
verjaardag. Deze ochtend werd afgesloten met een voorstelling voor alle groepen door
Hilbert Geerling, een goochelaar. Deze voorstelling werd ons aangeboden door de Vrienden
van Roemte, waarvoor nog onze hartelijke dank.
Op 22 juni waren de 10 minutenavonden voor de groepen 1 t/m 7.
Door de gemeente en de 3 organisaties : Kid2b, OBS Prinses Beatrix en CBS Roemte werd op
27 juni een opening georganiseerd van de nieuwe locatie. Met sport en spel, lekker eten,
met een voorstelling voor de onderbouw door Ithaka ,was het een gezellige middag voor de
kinderen.
’s Avonds kreeg het dorp de gelegenheid om het nieuwe gebouw te bekijken. Er kwamen
veel mensen op af om de school te bezichtigen.
De vrijwilligers van Roemte werden toegezongen door de leerkrachten op een koffiemorgen,
waar zij werden bedankt voor hun inzet op school.
’s Avonds gingen alle meesters en juffen met elkaar uit eten, waar afscheid genomen werd
van juf Karin, juf Annelies en meester Rieks.
De afscheidsavond van groep 8 werd op 1 juli gehouden in ons nieuw speellokaal. De
kinderen lieten aan hun ouders/grootouders en andere belangstellenden de eindmusical zien.
’s Morgens hadden alle groepen de try-out hiervan al gezien.
Meester Kees had over elk kind een gedicht gemaakt, dat menig ouder ontroerde.
Zo werd er opnieuw een groep 8 uitgezwaaid.
Namens het team,
Greetje Nomden

