Regie op onderwijskwaliteit
-focus op aanpak lezen en
tekstbegrip; start met nieuwe
leesmethode Atlantis
- werken vanuit leerdoelen
rekenen Snappet in groep 5-8
-verwerking rekenen in
rekencircuit groep 3-4
- EDI lijn is vastgelegd
-Klassenbezoeken EDI
rekenen, PBS, tekstbegrip en
4XW a.h.v. kijkwijzers
-onderbouw: volgen van
kleuters met
Digikeuzebord/formatieve
evaluatie
-driehoeksgesprekken
(groep1-8) en
groeigesprekken (groep 6-8):
wie ben ik-wat wil ik-wat kan
ik-wat doe ik en als toevoeging
wie/wat heb ik hiervoor nodig

Positionering
- OBS Roombeek is een middelgrote basisschool in Enschede-Noord
-Veel scholen in Enschede-Noord, waarbij de leerlingenpopulatie op OBS Roombeek een goede afspiegeling is van de wijk
- Diversiteit in leerlingenpopulatie dwingt tot het maken van keuzes in het
schoolaanbod en de schoolontwikkeling
(voorkennis/taalniveau/instructie/benadering ouders)
- IKC Roombeek met CBS AvB en KOV Columbus Junior: diverse
overleggen (leidinggevenden, IB en leerkrachten) over o.a. doorgaande
lijn, warme overdracht,ouderbetrokkenheid
- In het hart van Roombeek
- Onderdeel van Prismare met veel voorzieningen
(theater, jeugdbieb, muziekatelier)
- Consent
- SWV 23.02/Enschede
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Onze ambitie
Op OBS Roombeek mogen kinderen kind zijn! We bieden
kinderen een betekenisvolle, uitdagende leeromgeving
waarin ze zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen die
verantwoordelijkheid kunnen nemen en hun eigen keuzes
kunnen maken.
Het team van OBS Roombeek gaat voor groei van het kind:
groei in prestaties en groei in sociaal emotionele
ontwikkeling. Het geeft kinderen de ruimte om te groeien in
hun talenten.
We willen dat kinderen: leren leren, leren communiceren en
leren hun eigen geluk organiseren.

Schoolcultuur
PBS gecertificeerd: vanuit een positieve benaderingen
worden gedragsverwachtingen besproken, waarbij de
waarden veiligheid, respect&tolerantie en plezier&passie de
basis vormen voor de groei van alle leerlingen. We leren
kinderen hun eigen geluk te organiseren.
Saamhorigheid: kinderraad-ouderdenktank
Sociocratie: groot draagvlak
GLANS: groeiende ouderbetrokkenheid met huisbezoeken in
groep 1 en 5, Driehoeksgesprekken vanaf groep 1 met
school-ouders-kind. Kinderen leren communiceren en regie
te nemen over hun eigen ontwikkeling (eigenaarschap).
4X Wijzer gecertificeerd: integratie W&T, cultuur (ICC),
beroepenoriëntatie, leerlijn presenteren. Kinderen leren leren
en hun talenten te herkennen en te ontplooien.
Heldere communicatie
Zwemmen in groep 7 en 8.
Drama/theater/muziek/mindfulness in alle groepen!
Borging in documenten én begeleiding nieuwe collega’s door
de stuurgroepcoördinatoren en een teamlid die de taak heeft
nieuwe teamleden te begeleiden.
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Script en passend onderwijs
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Teamontwikkeling-professionele cultuur
Talentgerichte functioneringsgesprekken en werken
met het talentenspel koppelen aan de
schoolontwikkeling
Co-teaching
Werken met stuurgroepen:: PBS/GLANS-4XWijzertaal/lezen en rekenen-ICT-festiviteitenvisieontwikkeling
Elke stuurgroep heeft een coördinator die het proces
bewaakt.
Taken van de stuurgroepen zijn vastgelegd in beleid.

Kompas voor onderwijs van de
toekomst
Leerkracht
Leerling
Schoolleider
Ouder

OBS Roombeek 3.0
Op OBS Roombeek bieden we in een uitdagende, betekenisvolle leeromgeving
onderwijs in samenhang binnen leergebieden of vakken, als ook tussen (vak)inhouden
en (brede) vaardigheden, waarbij denken in kansen en mogelijkheden het uitgangspunt
is. Onderwijs anders vormgeven met aandacht voor:

