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Wij zijn trots op onze school en de manier waarop wij lesgeven.
Welkom op de Oscar Romeroschool!

 
Eigen keuzes maken, vol vertrouwen in jezelf. Fouten durven maken. En alles steeds een stapje beter

leren doen. Dit leert uw kind op de Oscar Romeroschool. Op onze school ontwikkelt uw kind
zelfvertrouwen en lef. Zo willen wij elk kind laten ontplooien tot een competente rebel. Waardoor hij

of zij zelf keuzes kan maken, deze kan beargumenteren en er vervolgens trots op is.
 

Hier leert uw kind alles wat het nodig heeft. Van lezen, schrijven en rekenen, tot natuur, techniek,
kunst en cultuur. Ons schoolgebouw en de omgeving dagen uit om te leren. Onze leerpleinen zijn

inspirerend ingericht en rond de school, ligt een uitdagend groen plein.
 

Wij wensen iedereen een fijn en leerzaam schooljaar toe!
 

Team Oscar Romeroschool
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Missie
We zien het als onze belangrijkste taak om
kinderen een sterke basis mee te geven voor
hun toekomst in de maatschappij. We willen
dat elk kind zich ontplooit tot een
‘competente rebel’.  
Een competente rebel kan zelf keuzes kan
maken, deze beargumenteren en trots zijn op
de keuzes die hij of zij maakt. Daarom luidt
onze missie:

'Oscar Romeroschool, voor een sterke
basis!’ 

ONZE SCHOOL
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Visie
Wij gaan ervoor om uw kind te allen tijde
centraal te zetten. De driehoek
kind/ouder/school is voor ons enorm
belangrijk. Wij bieden een breed uitdagend
aanbod (binnen en buiten 4 muren),
waardoor onze kinderen leren en ontwikkelen
met plezier. Met elkaar gaan we voor hoge
opbrengsten. We stellen ambitieuze doelen
en geven onze kinderen verschillende
mogelijkheden om deze doelen te kunnen
behalen.
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Visie op het jonge kind. 
Bij de kleuters werken we vanuit de visie:
‘spelend leren’. Jonge kinderen leren door de
wereld te ontdekken, ervaren en na te bootsen.
Gedurende het schooljaar komen verschillende
thema’s aan bod. We verkennen het thema met
de kinderen in gesprekken en door middel van
activiteiten. Samen met de kinderen creëren we
een uitdagende leeromgeving. Binnen die
omgeving zorgen we dat de volgende
vakgebieden aan bod komen: taal, rekenen,
motorische ontwikkeling en expressieve
activiteiten (theater, muziek, dans). Daarnaast
besteden we veel tijd aan het vergroten van de
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de
kinderen. Als uw kind sterk in zijn schoenen
staat en zelfvertrouwen ontwikkelt, kan het de
hele wereld aan.



Het kind te allen tijde centraal. 

Mensen klein en groot ontwikkelen / leren met plezier én zijn TROTS. 

Breed uitdagend aanbod binnen én buiten vier muren. 

Hoge opbrengsten à vele kansen en ambitieuze verwachtingen. 

Onze ‘way of work’ is overal zichtbaar in ons handelen. 

Ambities 
Oscar Romeroschool, voor een sterke basis! 

Wij gaan en staan voor: 
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RVKO
Onze school maakt deel uit van de Rotterdamse
Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)
Binnen de RVKO zien we grote verschillen in de
achtergrond en levensvisie van kinderen,
ouders en collega’s. Wij werken vanuit
verbondenheid met ruimte voor deze
verschillen. 

Visie
Kinderen
Binnen de RVKO gaan we ervoor dat elk kind de
kans krijgt om uit te groeien tot
‘levenskunstenaar’, een mens die in staat is ten
volle te leven, met en voor anderen en die om
kan gaan met voorspoed en tegenslag.

We leren kinderen om verantwoordelijkheid te
nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de
omgeving. We zorgen voor het verwerven van
kennis en vaardigheden en dragen naar
vermogen bij aan een voor elke leerling
optimale en brede ontwikkeling.

Organisatie
We zijn een organisatie waarin mensen binnen
een helder kader hun verantwoordelijkheid
nemen, waar er ruimte is voor individuele en
gezamenlijke ontwikkeling, waar talenten tot
recht komen, waar op respectvolle wijze wordt
samengewerkt en waarin onze waarden worden
uitgedragen en nageleefd.

Omgeving
We leveren een betekenisvolle bijdrage aan een
betere wereld, waarin mensen hun kwaliteiten
en talenten ontwikkelen met zorg.

Missie
De RVKO biedt ouders en kinderen
hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs
gebaseerd op een steeds vernieuwende
katholieke traditie en op persoonlijke
betrokkenheid van eenieder. We werken vanuit
onze kernwaarden: relevant, namelijk:
verwondering, respect, verbondenheid, zorg,
gerechtigheid, vertrouwen en hoop.
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Schoolbestuur 
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek
Onderwijs 
Postbus 4250 
3006 AG Rotterdam

Tel: 010-453 75 00
Mail: info@rvko.nl 
Web: rvko.nl 
Adres: Stationssingel 80
3033 HJ Rotterdam

De RVKO heeft een (externe)
vertrouwenspersoon waar u indien nodig
bij terecht kunt.



Wij zijn gro-up . Groei je mee?

De Oscar Romeroschool werkt nauw samen met 
peuteropvang Rozenkwarts. De peuteropvang is 
voor kinderen van 2 tot 4 jaar. (Jonge) kinderen leren
door te spelen. En dát kan bij ons! Spelen is goed
voor de ontwikkeling van kinderen en natuurlijk
erg leuk. Er wordt spelenderwijs gewerkt aan doelen
binnen betekenisvolle thema’s. Onze kinderen
gaan regelmatig op bezoek bij elkaar. Er wordt veel
voorgelezen (ook door oudere kinderen van de
basisschool). Thema’s worden waar mogelijk samen
geopend, beleefd en afgesloten. Zo leren kinderen
met elkaar omgaan. Uw kind maakt kennis met andere 
kinderen, speelt en ontwikkelt zich tot een echte 
competente rebel. Klaar om door te stromen naar de 
Oscar Romeroschool. Wilt u meer weten of direct 
inschrijven? Kijk dan even op onze website of bel even.
 

 

Peuteropvang

Samen ontdekken
 

Aansluitend aan ons gebouw zit de VSO/BSO Mundo. Uw kind
wordt door een pedagogisch medewerkster opgehaald uit de
groep en meegenomen naar de BSO. Dit is een plek waar uw
kind na schooltijd (fijn) wordt opgevangen en zich lekker kan
ontspannen. De BSO is altijd ingericht met een keuken, een
atelier, de winkel van Sinkel, Oma’s woonkamer en het theater.
Binnen deze ruimtes kunnen de kinderen zich heerlijk uitleven
en lekker spelen. Wat een fijne manier om de dag af te sluiten!

 

VSO/BSO Mundo

Tel: 010-4832800
Mail:  info@gro-up.nl
Web: gro-up.nl

 
 
 
 

Tel: 06-53 11 90 69
Mail: isaachubert@kinderopvangmundo.nl
Web: kinderopvangmundo.nl
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Sfeer 

De sfeer op school herinnert een kind zich later het best. Een positief schoolklimaat staat voor ons
centraal, waarbij de veiligheid en het welbevinden van het kind te allen tijde voorop staat. De
interactie tussen kinderen onderling, tussen leerkrachten en kinderen, tussen ouders en leerkrachten
en de leerkrachten onderling zijn voor ons allemaal van belang. Wij streven naar een school waar het
voor iedereen plezierig leren, ontwikkelen en werken is. 

KiVa 
Om samen te gaan voor een fijne school zetten wij van groep 1 t/m 8 de sociaal en emotionele
leermethode KiVa. Op schoolniveau zorgt KiVa voor een respectvolle cultuur waarin positief gedrag
de norm is. Op groepsniveau biedt KiVa ondersteuning voor klassenmanagement. Op kindniveau
wordt gewerkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotioneel ontwikkeling. Wij leren de
kinderen zich bewust te worden van de keuzes die zij zelf kunnen maken in hun gedrag en het
reflecteren op hun eigen handelen. 
·KiVa verbetert het school- en leerklimaat.
·KiVa verhoogt de leeropbrengsten en resultaten. 
·KiVa verhoogt het welbevinden de kinderen
·KiVa et preventief, effectief in op een fijne school (tegen pesten). 

KiVa Monitor
De KiVa-monitor is een digitale vragenlijst voor de kinderen in groep 4 t/m 8. Met de monitor
brengen we de sociale veiligheid, het welbevinden en (vriendschaps)relaties in de groep in kaart. De
uitkomsten hiervan geven voor ons concrete handvatten om de sfeer in de groep te verbeteren.
Daarnaast levert de monitor een rapport op schoolniveau aan met trends en ontwikkelingen. De
KiVa-monitor voldoet aan de monitoringseis vanuit de wet sociale veiligheid.

Aandachtsfunctionaris
Heeft u vragen over de veiligheid of het welbevinden van uw kind op school? Dan kunt u hiervoor
altijd terecht bij onze intern begeleiders, zij zijn tevens onze aandachtsfunctionaris. 
Kim de Groote (Intern begeleider groep 0 t/m 3)
Esmé van Pelt (Intern begeleider groep 3 t/m 8)

 
10

ONZE SCHOOLCULTUUR

Schoolgids 2022-2023



Bordsessies 
Gezamenlijk lesontwerp (GL)  
Lesbezoek en Feedback (LB en FB)
Stem van het kind / de kinderen 

De verbetercultuur

LeerKRACHTschool 
Optimaal leren door kinderen vergt leraren die
samenwerken in een verbetercultuur. Wij zijn een
leerKRACHtschool, gecoacht vanuit Stichting
leerKRACHT, en gaan met elkaar voor een
cultuur van ‘Elke dag samen een beetje beter’. 
De methodiek LeerKRACHT bestaat uit vier
instrumenten, welke elkaar onderling versterken:

 
Standaards 
Wij houden ‘de bedoeling’, het beste voor uw
kind, altijd voor ogen. Wij werken binnen onze
school vanuit de Golden cirkel van Simon Sinek.
Hierin is waarom wij iets doen heel belangrijk Om
afspraken die we maken te borgen hebben we
standaards. In zo’n standaard staat altijd waarom
we het doen, hoe we het doen en wat we doen.
Standaards zijn kort, beknopt en duidelijk
omschreven. Het is de norm van onze school
waar vanuit wij werken. Onze standaards hangen
zichtbaar in de school, zodat we elkaar hier
continu scherp op kunnen houden en kunnen
blijven verbeteren. 
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Evalueren van ons onderwijs
Om ons onderwijsaanbod continu te
verbeteren werken we binnen onze school
handelingsgericht en volgens de PDCA-
cyclus (plan-do-check-act). Dit houdt in
dat we met elkaar waarnemen en
begrijpen (‘Wat zien we?’ en ‘Waar komen
deze resultaten vandaan?’). Vervolgens
kunnen we samen passende plannen
maken en gaan we er met elkaar voor om
deze plannen te realiseren. Na korte
periodes checken we steeds met elkaar of
de acties het gewenste resultaat hebben
gehad, om vervolgens, waar nodig, de
plannen bij te schaven. Deze cyclussen
herhalen we het gehele schooljaar. 

Schoolgids 2022-2023



maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: woensdag:

08.20 – 08.30 uur: inloop 08.20 – 08.30 uur: inloop

08.30 – 14.30 uur: lestijd 08.30 – 12.30 uur: lestijd

14.45  – 16.00 uur: brede school  

ONZE ONDERWIJSTIJDEN
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Schooltijden

Het is belangrijk dat alle kinderen dagelijks veilig en op tijd op school zijn. De inloop start om 08:20 uur
en de lessen om 08:30 uur. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd in de groep aanwezig is? Voor de
ontwikkeling van uw kind en de groep is het belangrijk om gezamenlijk en op tijd te kunnen starten. 
Zodra de tweede bel gaat sluiten wij de deuren. Komt u te laat, dan kunt u uw kind brengen via de
hoofdingang. Wanneer uw kind meer dan 3 x per vier weken te laat is gekomen nemen we contact op
met u. 

Wij spelen om 10:00 uur een kwartier buiten op het plein. Voor of na die tijd eet uw kind een gezond
tussendoortje zoals fruit. 
U geeft uw kind ook een gezonde lunch mee naar school. Om 12 uur eet uw kind deze op en daarna
spelen wij gezamenlijk 30 minuten buiten van 12:15 - 12:45 uur. 

Schoolgids 2022-2023



herfstvakantie 24-10-2022 tot 28-10-2022

kerstvakantie 23-12-2022 tot 06-01-2023

voorjaarsvakantie 27-02-2023 tot 03-03-2023

Goede vrijdag/pasen 07-04-2023 tot 10-04-2023

meivakantie (incl. koningsdag & 5 mei) 24-04-2023 tot 05-05-2023

Hemelvaart 18-05-2023 tot 18-05-2023

Pinksteren 29-05-2023    

zomervakantie 10-07-2023 tot 18-08-2023

Studiedagen

donderdag 03-11-2022

dinsdag 06-12-2022

vrijdag 03-02-2023

maandag 13-03-2023

donderdag 06-04-2023

maandag 12-06-2023

Onze vakanties/studiedagen
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Verlof
Als u verlof wilt moet u dit minimaal 8 weken voordat u op vakantie gaat aanvragen. Wij
mogen maximaal 10 verlofdagen toekennen per schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de
schoolvakanties is ongeoorloofd volgens de wet. Daarnaast is het géén optie om aansluitend
aan een vakantie verlof aan te vragen. 

Meer informatie over leerplicht vindt u op de website van de onderwijsinspectie. Bij vragen
kunt u bellen (tel: 14 010) of mailen (mail: leerplicht@rotterdam.nl) naar de
leerplichtambtenaar.
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Leesplezier

Lekker Fit

Spelend leren

Muziek

Theater

Rijke schooldag

Binnen schooltijd bieden wij alle kinderen
een rijke schooldag. Uw kind krijgt hierdoor
de mogelijkheid om verschillende talenten
van zichzelf te ontdekken en te
ontwikkelen. Verschillende vakken worden
gegeven door vakkrachten met ieder hun
eigen expertise. Onze vakkrachten werken
samen met de groepsleerkrachten en
sluiten aan bij de thema’s in de klas. Zo
werken wij op verschillende manieren aan
dezelfde doelen. Dit zorgt voor hogere
onderwijsresultaten.

Het volgende aanbod bieden wij alle
kinderen aan binnen onze schooltijden:

ONS ONDERWIJSAANBOD
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Natuur/Tuin

Dans

Techniek

Zwemmen 
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Leesplezier
Wij zijn een leesschool. Leesplezier staat bij ons
voorop en dit zal uw kind ervaren. Elk kind leent
iedere week een nieuw boek uit onze
bibliotheek. Ook in de groepen liggen
aantrekkelijke boeken waar kinderen graag in
lezen. Zit uw kind in groep 1/2 of 3 krijgt hij of zij
een keer een verteltas mee naar huis met een
boek en passend materiaal.
Wij organiseren als school speciale activiteiten
die gericht zijn op het leesplezier. U kunt denken
aan:

Schoolschrijvers op bezoek | Poëzieweek |
Kinderboekenweek | Voorleeswedstrijd |
Bibliotheek op school 

Lekker Fit!
Onze school is een Lekker Fit! school. Lekker Fit!
is een onderdeel van het actieprogramma
‘Voeding en Beweging’ van de gemeente
Rotterdam, waarin veel aandacht is voor het
stimuleren van beweging en het maken van
gezonde keuzes. 

Uw kind krijgt bij ons in groep 1 t/m 8 drie
beweegmomenten per week van een vakkracht:
sporten, spellen spelen en sport workshops.
Daarnaast kunnen de kinderen meedoen aan
verschillende sporttoernooien. 

Voor de eerste pauze vragen we uw kind een
stuk fruit mee te geven. Vanuit school krijgt uw
kind een bidon om water uit te drinken. Met
verjaardagstraktaties hebben wij met elkaar de
afspraak :
1 is genoeg, klein is oké!
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Spelend leren
Spelen doen kinderen het allerliefst én spel is
voor hen dé manier om te leren.
Wij bieden uw kind een rijke speelleeromgeving.
Het gebouw en het plein daagt uit en prikkelt de
nieuwsgierigheid.
Onze leerpleinen zijn zo ingericht dat het elk
kind zal verwonderen.

Muziek
Ieder Kind een Instrument (IKEI)op onze school.
IKEI is een muziekproject van SKVR (Stichting
Kunstzinnige Vorming Rotterdam). Uw kind doet
in de groepen 1 t/m 8 mee aan dit
muziekproject. De kinderen krijgen hierdoor de
kans hun talent voor muziek te ontdekken en
verder te ontwikkelen. Onder leiding van een
SKVR vakleerkracht muziek wordt in de
wekelijkse lessen gewerkt aan het creërend
vermogen, presenteren en de sociale
vaardigheden.

Theater
In de wintermaanden geeft een vakdocent van
Maas Podium wekelijks theaterlessen aan de
groepen 1 t/m 4. Bij ons leren kinderen door te
verzinnen, fantaseren en door te spelen over
zichzelf en de ander. Leerprocessen, zoals
bijvoorbeeld het vergroten van de
woordenschat, worden versterkt door er echt
mee aan de slag te gaan. 



Natuur/Tuin
Ravottuh! Aansluitend aan ons prachtige
schoolplein ligt ‘onze tuin’. Wij bieden kinderen,
in samenwerking met Ravottuh, de ruimte om te
spelen en te leren in de natuur. De groepen 1
t/m 5 gaan 1 keer per week naar ‘de tuin’. Op
deze aantrekkelijke plek leert uw kind groente
en fruit te kweken, alles over kriebelbeestjes,
bomen én planten en wordt er volop getuinierd.

Dans
Uw kind krijgt in groep 1/2 danslessen die
aansluiten bij de belevingswereld,
mogelijkheden en behoeften. Er wordt
samengewerkt en er is aandacht voor de
verschillen tussen kinderen. Binnen de dansles
heeft uw kind een eigen inbreng. Onze
vakkracht dans ziet in ieder kind een danser
met een eigen unieke bewegingstaal. Een taal
om te communiceren met anderen. Vandaar dat
samenwerken binnen de dansles voor de
kinderen zo vanzelfsprekend is.

Techniek
Ontdek de wereld van de techniek!
 Bij ons op school leert uw kind over
elektriciteit, werken zij met hout en spelen zij
met lucht.
 Ze maken een bijzondere robot die tot leven
komt door al deze technieken te gebruiken. Uw
kind maakt kennis met de stroomkring, leert
over gereedschappen en zal ervaren dat lucht
sterker is dan we denken!

Zwemmen (groep 5/6)
Het schoolzwemmen is een gezellige,  leerzame
en noodzakelijke activiteit. Immers in een
waterrijke omgeving als de onze is
zwemveiligheid een echte must!
Op de Oscar Romeroschool krijgen de kinderen
van groep 5 en groep 6 een half jaar lang,
iedere week schoolzwemmen. De kinderen
zwemmen voor hun A, B, C of
zwemvaardigheidsdiploma. 
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ONZE LESSEN
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Directe instructiemodel 
Wij geven les vanuit het directe instructiemodel, waardoor wij aandacht kunnen hebben voor de
verschillende niveaus van alle kinderen. Lessen beginnen met het delen van het lesdoel, het
terugblikken en het ophalen van voorkennis. Daarna volgt de instructie en de zelfstandige
verwerking. Daarin kunnen kinderen die uitdaging nodig hebben alvast aan de slag en kinderen die
verlengde instructie nodig hebben nemen plaats aan de instructietafel. De lessen worden afgesloten
met een lescheck en vooruitblik.

Coöperatieve werkvormen
Om een actieve leer- en werkhouding bij uw kind te vergroten en de kinderen te stimuleren van, met
en aan elkaar te leren zetten onze leerkrachten dagelijks verschillende coöperatieve werkvormen in.
Van groep 1 t/m 8 zijn de kinderen bij ons bekend met verschillende werkvormen, waarin praten,
samenwerken en bewegen in het teken van de leerstof terugkomt. 

Digitaal en schriftelijk
Uw kind leert bij ons op school zowel om de lesstof digitaal te verwerken als schriftelijk, in een
schrift of werkboek. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen van ons een eigen chromebook. Op hun
chromebook kunnen zij onder andere aan de slag met de verwerking en inoefening van rekenen,
technisch lezen, spelling en woordenschat. Naast dat we de kinderen leren om aan de slag te
kunnen op een chromebook, begeleiden we de kinderen ook naar een persoonlijk, duidelijk leesbaar
handschrift. Dagelijks gaan we voor balans tussen scherm en schrift. 

Schoolgids 2022-2023



Rekenen
Betekenisvol én functioneel rekenen, daar gaan we met elkaar voor.

Al in de groepen 1/2 werken wij samen met de kinderen aan verschillende rekendoelen. Vanaf
groep 3 krijgt uw kind bij ons op school iedere dag een uur rekenen aangeboden. Tijdens dat
uur rekenen beginnen de kinderen met automatiseren, het op tempo leren uitrekenen van
verschillende sommen. 

Daarna geeft de leerkracht een instructie. Tijdens deze instructie wordt er nieuwe leerstof
aangeboden, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende materialen. Daarnaast leren de
kinderen om de denkstappen, die ze in hun hoofd maken om een som uit te rekenen, op te
schrijven. Zodat we samen kunnen kijken waarop extra instructie op nodig is. Na de instructie
gaan de kinderen verder met het oefenen van het uitrekenen van de sommen. Dat doen ze
iedere keer weer anders. Vaak gaan ze samen in verschillende werkvormen aan de slag en
soms alleen.  

Er zijn altijd kinderen die iets extra’s nodig hebben, omdat ze rekenen juist heel makkelijk of
moeilijk vinden. Ook daar is aan gedacht tijdens de rekenles. De leerkracht zorgt ervoor dat
deze kinderen de ondersteuning of uitdaging krijgen die zij nodig hebben. 
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Taal
De Nederlandse taal zit heel de dag door verweven in het aanbod bij ons op school. 
In groep 1/2 staat ook al de gehele dag in het teken van taal. Gesprekken in de kring, samen
liedjes zingen en voorlezen. Daarmee zorgen wij ervoor dat de kinderen de SLO-doelen
behalen.  

In groep 3 starten de kinderen met de taalmethode ‘Veilig Leren Lezen’. Aan de hand van deze
methode leren de kinderen lezen en spellen. Daarmee leggen zij de basis voor het lezen.  Vanaf
groep 4 werken wij met de taalmethode ‘Taal Actief’.  In onze lessen stimuleren wij uw kind om
actief met taal en spelling aan de slag te gaan. Ook in de taallessen maken wij dagelijks gebruik
van verschillende werkvormen, zodat de kinderen van en met elkaar leren. 

De methode biedt heldere lesdoelen en de lessen, die per domein identiek zijn opgebouwd,
zorgen voor rust, duidelijkheid en efficiëntie. Alle kinderen groeien, door onder begeleiding van
de leerkracht, continu te reflecteren op hun eigen taalontwikkeling. Met onze taallessen maken
wij onze kinderen bewust van de kracht van taal. 

Technisch lezen en leesbegrip
Ons streven is dat ieder kind plezier heeft in lezen. Dit is de basis voor goed leesonderwijs.
Daar passen de methode ‘Veilig leren lezen’ (gr. 3) en ‘Estafette’(gr. 4 t/m 8) goed bij. Er wordt
thematisch en afwisselend in werkvormen aan de doelen binnen de methode gewerkt. Elke dag
wordt er binnen het rooster hier aandacht aan besteed. U kind ervaart bij ons op school een rijk
leesaanbod, waardoor de woordenschat wordt vergroot. 

Extra leesbegeleiding 
Heeft uw kind extra leesbegeleiding nodig dan kan uw kind worden begeleidt door een
leerkrachtondersteuner. Uw kind krijgt dan verdeeld over de week, in totaal 60 minuten,
individueel of in een klein groepje begeleiding. 
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Wereld Oriëntatie
Rondom het gebouw ligt een prachtig plein
waar uw kind leert door te ontdekken. Zo
komen ze direct in aanraking met de natuur en
leert uw kind bij ons techniek door het te
ervaren. 
 Daarnaast hebben wij de methode ‘Argus Clou’.
Hierin staan de doelen omschreven voor
geschiedenis, natuur/techniek en
aardrijkskunde met een geïntegreerde
topografielijn. 

Verkeer
Door verschillende opdrachten vanuit de
methode ‘Veilig Verkeer Nederland’, komt uw
kind in aanraking met situatie die ook in het
echte leven bestaan. Alle groepen binnen onze
school krijgen dit aanbod. 

Schrijven
Ieder kind een duidelijk, vlot én persoonlijk
handschrift is ons uitgangspunt. Hiervoor
gebruiken wij de methode ‘Pennenstreken’.
Binnen de schooljaren dat uw kind bij ons op
school zit, wordt een eigen leesbaar
handschrift ontwikkelt. Dit kan zowel aan elkaar
als los van elkaar zijn. 

Engels
In de groepen 7 en 8 krijgt uw kind Engels
aangeboden. De lessen worden gegeven met
behulp van de methode Take it Easy. Deze
lessen zijn interactief, actueel en effectief. De
leerkrachten modellen tijdens deze lessen
continu het spreken van functioneel Engels.
Ook de digibordsoftware, waarmee de les
wordt ondersteund, spreekt volledig Engels
richting de kinderen.

De sociaal en emotionele leermethode KiVa
in te zetten + KiVa Monitor. 
Het modelleer gedrag van onze collega's.
Kringgesprekken met de groep. 
Ons aanbod rondom Wereldoriëntatie.
Schoolbreed jaarlijks mee te doen aan het
project 'Lentekriebels'.
Feesten en vieringen van verschillende
religies. 
Culturendag, een jaarlijks schoolfeest, voor
kinderen, ouders en collega's.
Regelmatig met de kinderen op pad te gaan
(schoolreis, sportdag,  voorstellingen e.a.).
Met groep 7 en 8 op kamp te gaan. 
De actieve rol van de ‘Zoneparc-helden’
tijden het buitenspelen.

Levensbeschouwing
Wij hebben als school een eigen integrale
aanpak. Tijdens deze lessen staat onder andere
de ervaring van uw kind centraal. Tijdens
vieringen komt levensbeschouwing altijd ter
sprake om het doel van de viering duidelijk te
maken. Zit uw kind in groep 6, 7 of 8 dan zullen
er verschillende gebedshuizen (synagoge,
mandir en moskee) bezocht worden. 

Burgerschap
Burgerschap is voor ons sociaal competent
gedrag binnen de samenleving. Om uw kind
handig(er) te leren handelen, zetten wij bewust
in op het versterken van de sociale en
emotionele competenties. We brengen kinderen
kennis en vaardigheden bij om naar hun eigen
handelen te kijken in een sociale situatie. 

Dit doen wij onder andere door: 
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Sport en Bewegen
Kunst en Cultuur 
Digitale media
Creatieve ontwikkeling
Vreemde talen 
Natuur en omgeving 

Brede schoolaanbod 

Ook na schooltijd bieden wij uw kind een zeer
divers aanbod van activiteiten. Wij werken
samen met een aantal experts in hun eigen
vakgebied. Zij zijn van toegevoegde waarde
voor de ontwikkeling en onderwijsresultaten
van uw kind. Brede school is voor kinderen uit
groep 3 t/m 8. Er wordt gewerkt in blokken van
6-7 weken. Voor iedere periode kan uw kind
zich inschrijven. Meedoen is vrijwillig en gratis. 
Binnen het Brede schoolaanbod richting we ons
op zes thema’s:



ONS SCHOOLGEBOUW & SCHOOLPLEIN
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Van binnen 

Vernieuwd 
Wat zijn we trots op onze mooie school! In 2020 is onze school na twee jaar verbouwen heropend.
Ons schoolgebouw is volledig gerenoveerd. Al onze lokalen zijn nu met prachtige schuifwanden aan
elkaar verbonden. Hierdoor kunnen de groepen gemakkelijk met elkaar samenwerken. In elke hal
hebben we leerpleinen gecreëerd waar onze kinderen uit verschillende groepen met elkaar samen
kunnen komen om met én van elkaar te leren. 

Bibliotheek
Wij hebben een rijke schoolbibliotheek met meer dan 2700 verschillende boeken. Een eigen collectie
die we jaarlijks aanvullen met de mooiste nieuwe kinder- en jeugdboeken. Al onze kinderen mogen
wekelijks gratis een boek lenen om mee naar huis te nemen.

Spelotheek
Ook hebben wij onze eigen spelotheek. U kunt bij ons rijk spelmateriaal lenen. Wij hebben meer dan
300 spellen. Door samen met uw kind(eren) thuis te spelen, stimuleert u onder andere de
taalontwikkeling. Samen spelen is erg leuk en leerzaam!

Schoolgids 2022-2023



Van buiten

Groen/Blauw schoolplein 
Wij zijn de trotse eigenaar van een prachtig schoolplein. Wij bieden kinderen de kans om te kunnen
klimmen/klauteren en verstoppertje te spelen tussen de bomen en planten. Uw kind ervaart ook het
kliederen met water en zand. Dit noemen wij ons groen/blauwe schoolplein.

Zone Parc
Op ons groen/blauwe schoolplein hebben wij ook een Zoneparc. Deze is verdeeld in rode, blauwe en
gele zones met verschillende sport-, speel- en chillplekken. Een container vol met allerlei sport- en
spelmateriaal zorgt er voor dat er ‘voor elk wat wils’ is. Onze ‘Zoneparc-helden’ (kinderen uit groep
8) begeleiden het spelen, dragen zorg voor het materiaal en helpen anderen.
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ONS OUDERCONTACT

Ouders/kind/school

U bent altijd van harte welkom om in gesprek te gaan met ons. Open en eerlijk contact is waar wij
voor staan. Soms kan dit spontaan, soms maken we hier een afspraak voor. U, als betrokken ouder,
draagt veel bij aan de ontwikkeling van uw kind op school. Naast de gesprekken tussendoor hebben
we in ieder geval 4 keer per schooljaar een gesprek met u en uw kind: 

Kennismakingsgesprekken
Vanaf de tweede week van het schooljaar nodigt de groepsleerkracht u en uw kind uit voor een
kennismakingsgesprek. Zij willen jullie ontmoeten en samen in gesprek gaan. U kent uw kind het
best. Van jullie horen we graag wat wij kunnen doen om uw kind zich optimaal te laten ontwikkelen. 

Voortgangsgesprekken
In november nodigt de groepsleerkracht u en uw kind uit voor een voortgangsgesprek, daarbij wordt
gekeken naar de voortgang van uw kind. Samen worden er afspraken gemaakt om de ontwikkeling
van uw kind te optimaliseren. Het kind is hierbij eigen van zijn of haar doelen voor de komende
periode. 

Rapportgesprekken 
Rond februari en juli hebben u en uw kind het rapportgesprek met de groepsleerkracht. Jullie
bespreken samen het eerste en tweede rapport dat uw kind voor de gesprekken mee naar huis
krijgt. 
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Ouderbetrokkenheid

Wij hebben als school het vertrouwen, de steun
en de betrokkenheid van u als ouder nodig om
goed onderwijs te kunnen geven. 

Koffieochtenden 
Wij organiseren een aantal keer per jaar een
koffieochtend. Het doel van de koffieochtenden
is elkaar ontmoeten. Wij hechten waarde aan
uw mening en inzichten. In de kalender en de
Parro agenda vindt u de data.

Parro
Naast het persoonlijke contact maken wij
gebruik van Parro, een besloten Oscar
community, om met u te communiceren.
Wanneer u deze app installeert, bent u altijd op
de hoogte van het laatste nieuws. De
groepsleerkrachten gebruiken deze app ook om
foto’s te delen, gesprekken in te plannen en
afspraken met u te maken.
Is uw kind ziek of heeft uw kind een afspraak bij
de arts, dan kunt u dit aan ons doorgeven via
de knop: ‘absentie melden’ in Parro. U kunt
hierbij aangeven om welke dag en tijd het gaat.
We krijgen uw bericht graag voor 08:30 uur. 
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Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit een groep ouders (de
oudergeleding)en leerkrachten (de
personeelsgeleding), die het beleid van de
school mede voorbereiden en bewaken.
Daarnaast adviseert de MR de directie en het
schoolbestuur over de organisatie,
organisatorische, financiële en personele
ontwikkelingen. Wilt u hier ook over
meedenken? Dan kunt u dit bij ons aangeven.
Stuur een e-mail naar
info@oscarromeroschool.nl
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Wij geloven dat onderwijs meer is dan alleen
leren uit boeken. Daarom organiseren wij
jaarlijks extra activiteiten voor uw kind. Met uw
(vrijwillige) ouderbijdrage zijn wij in de
gelegenheid die extra activiteiten te kunnen
financieren. De ouderbijdrage is €25,- per kind
per schooljaar en kunt u overmaken op: NL24
INGB 065 408 7369
Los van de betaling mag uw kind altijd meedoen
met de activiteiten die worden georganiseerd. 

mailto:info@oscarromeroschool.nl


Parnassys        (kind volgsysteem groep 1 t/m 8). 
Kijk                   (kind observatiesysteem groep 1 en 2). 
Leeruniek        (ontwikkelingen op kind, groep, leerjaar en schoolniveau). 
KiVa Monitor   (sociale veiligheidsmonitor op kind, groep en schoolniveau). 

Monitoring Passend Onderwijs

Volgen van de ontwikkeling
Met elkaar streven we naar een vloeiende, doorlopende ontwikkeling, sociaal, emotioneel lichamelijk
en cognitief. Om dit te bereiken volgen we uw kind vanaf groep 1 t/m 8 op alle gebieden. We
gebruiken hiervoor onder andere: 

In groep 3 t/m 8 worden voor meerdere vakgebieden methodetoetsen (na elk blok en thema) en Cito-
toetsen (twee keer per schooljaar: februari en juni) afgenomen. Daarnaast worden ook de
observaties van de groepsleerkrachten tijdens de instructies en het zelfstandig werken meegenomen
in het volgen van de ontwikkeling van uw kind.

Groepsbesprekingen
Onze groepsleerkrachten houden samen met
onze Intern begeleiders (Ib-ers) zicht op het
onderwijs, de ontwikkeling en de begeleiding
van alle kinderen. Naast de dagelijkse
mogelijkheid om te sparren hebben zij vier
keer per schooljaar een groepsbespreking
waarin alle kinderen worden besproken. Dit
zodat we met elkaar kunnen kijken hoe we het
onderwijs en de begeleiding van uw kind
kunnen optimaliseren. 

School OndersteuningsPlan (SOP)
In ons School OndersteuningsPlan (SOP) staat
omschreven welke ondersteuning wij op de
Oscar Romeroschool op het gebied van
Passend Onderwijs aan uw kind kunnen
geven. Voor ons SOP zie het aparte document. 
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 ‘Extra’ aanbod Passend Onderwijs 

Onderstaand aanbod kunnen wij, in overleg en
samenwerking met u als ouder, extra inzetten
voor uw kind.

Integratieve kindercoaching 
In onze uitdagende en speelse kinderpraktijk
begeleiden onze integratieve kindercoaches
kinderen en ouders. Samen met u wordt uw
kind begeleidt in het proces naar hun 'gelukkige
gevoel'. Wilt u uw kind aanmelden voor
Integratieve kindercoaching? Dan kunt u dit bij
ons aangeven.  

Big Brothers en Big Sisters  
Wat zijn wij trots op de samenwerking met Big
Brother en Big Sister Rotterdam. Een tiental
kinderen heeft al een Big Brother of Big Sister
en we kunnen elk jaar meer kinderen blij maken.
Deze vrijwilligers komen 1 uur in de week naar
school om individueel tijd met de kinderen door
te brengen.  
 
S.V. GIO  
Kinderen in groep 7 en 8 die, naar verwachting
uit zullen stromen naar theoretisch of hoger
voortgezet onderwijs, kunnen worden
uitgenodigd om deel te nemen aan het
programma van de Giovanni van Bronckhorst
Foundation. In samenwerking met S.V. GIO
kunnen we beide programma's aanbieden:
Sport aan de Piekstraat op Zuid en Science op
de Erasmus Universiteit van Rotterdam.  

Logopedie  
Logopediepraktijk Klets geeft logopedie bij ons
op school. Dit betekent dat de kinderen bij ons
onder schooltijd naar logopedie kunnen.
Aanmeldingen voor logopedie gaan via een
verwijsbrief van de huisarts en kunnen aan ons
worden doorgegeven.  
 
Kinderoefentherapie  
Een kinderoefentherapeut vanuit Cure+
behandelt kinderen voor motoriek bij ons op
school. Dit betekent dat de kinderen onder
schooltijd naar de therapeut kunnen.
Aanmeldingen voor kinderoefentherapie komen
voort vanuit de motorische screening. 

Lifestylecoach 
Dankzij onze samenwerking met Lekker Fit
hebben we gedurende het schooljaar iedere
twee weken een Lifestylecoach op school. Bij
de start van het schooljaar doen alle kinderen
mee met de Fittest. Het kan zijn dat u hierna
wordt benadert voor een kennismaking met de
Lifestylecoach. Ook zonder uitnodiging bent u
van harte welkom. Hier kunt u terecht met al uw
vragen over sporten, voeding, slapen en
schermtijd. U kunt zich aanmelden bij de
LekkerFit leerkracht. 

Pittige Plus Projecten  
Kan uw kind extra uitdaging gebruiken? In
overleg met u nodigen wij uw kind uit om deel
te nemen aan de Pittige Plus Projecten (PPP).
Onze begaafdheidspecialist begeleidt een
groepje kinderen buiten de groep met deze
projecten. Onderzoeken, analyseren,
samenwerken en presenteren zijn vaardigheden
waar uw kind aan werkt tijdens deze projecten.  
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Samenwerking met externe
professionals 

Met (onder andere) onderstaande externe
professionals kunnen wij samenwerken
wanneer uw kind extra begeleiding en/of
ondersteuning nodig hebben: 

Primair Passend onderwijs Rotterdam (PPO): 
Voor kinderen waarbij ouders en/of collega's
extra expertise nodig hebben betreft de
ondersteuning of uitdaging van een kind
werken wij samen met PPO Rotterdam. PPO
Rotterdam is ons samenwerkingsverband. Onze
schoolcontactpersoon van PPO is één dag in de
week bij ons op school aanwezig. Dit maakt de
samenwerking met ouders en collega's
laagdrempelig.  

PPO Rotterdam
Postbus 22171
3003 DD Rotterdam
Tel: 010 – 303 14 00
Mail: info@pporotterdam.nl

Hoofdkantoor |
Schiekade 34 
3032 AJ Rotterdam
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Auris
Voor kinderen waarbij ouders en/of collega's
extra expertise en/of begeleiding nodig hebben
betreft de ondersteuning op taalgebied werken
wij samen met Auris Rotterdam. Auris
onderzoekt, behandelt, ondersteunt en geeft
extra handvatten voor het geven van Passend
Onderwijs. Voor vragen over de begeleiding en
ondersteuning die Auris voor uw kind kan
bieden, kunt u bij onze intern begeleiders
terecht. 

School Maatschappelijk Werker (SMW)
Bij onze School Maatschappelijk Werker (SMW)
kunt u te allen tijde terecht voor uw advies- en
informatievragen voor verschillende soorten
ondersteuning. Als het nodig is kan onze SMW
ook ondersteunen bij het aanvragen van
fondsen en/of het doorverwijzen naar externe
professionals. Ook zij is een hele dag in de
week vast bij ons op school. U kunt als ouder
zelf contact opnemen met onze SMW en wij
kunnen u ook in contact brengen met haar. 

mailto:info@pporotterdam.nl


ONZE SCHOOLRESULTATEN
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De overstap van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs (VO) is vaak een spannende stap
voor kinderen en ouders. Samen met u en uw kind lopen we de weg naar passend vervolg
onderwijs. 

Voorlopige en definitieve adviezen 
Aan het eind van groep 7 krijgt uw kind van ons een voorlopig advies voor het VO. Dit advies
wordt voor ieder kind zorgvuldig samengesteld door de groepsleerkrachten, Intern begeleiders
en directie. Het VO-advies komt tot stand door alle puzzelstukjes van de schoolloopbaan van uw
kind bij elkaar te leggen:  

sociale en
emotionele

ontwikkeling

leer- en werkhouding

doorzettingsvermogen

observatiesmethodetoetsen

citotoetsen

aanwezigheid

Schoolgids 2022-2023
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Eindtoetsen groep 8:

Dit zijn onze percentages in referentieniveaus 1F en 1S/2F van de laatste 3 jaar, 
(schooljaar 2019-2020 geen Eindcito): 

 
 

Schooljaar

   Lezen  
   Taalverzorging  

   Rekenen  

   1F  
   2F  

   1F  
   2F  

   1F  
   2F/1S  

   2018-2019  
   93%  

   55%  
   97%  

   52%  
   83%  

   38%  

   2020-2021  
   87%  

   65%  
   97%  

   55%  
   74%  

   45%  

   2021-2022  
   100%  

   52%  
   100%  

   57%  
   96%  

   35%  
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SCHOLEN OP DE KAART
op www.scholenopdekaart.nl (zoek op
‘Oscar Romeroschool’) vindt u veelzijdige
– en wellicht interessante – informatie over
onderwijs en resultaten op onze basisschool!
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Uitstroom per
niveau: 

0 kinderen VMBO basis beroepsgerichte leerweg

1 kind VMBO basis / kader beroepsgerichte leerweg

3 kinderen  VMBO kader beroepsgerichte leerweg

1 kind  VMBO kader / gemengde leerweg1 kind

1 kind  VMBO gemengde leerweg

4 kinderen  VMBO gemengde / theoretische leerweg

1 kind VMBO theoretische leerweg

4 kinderen  VMBO theoretische leerweg / HAVO

4 kinderen  HAVO

3 kinderen  HAVO/VWO

1 kind VWO
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Uitstroom Voortgezet Onderwijs 



Uitstroom
 per school:

5 kinderen  Lybanon Lyceum Mecklenburgplaan

2 kinderen  Lyceum Kralingen

3 kinderen  Melanchthon Kralingen

2  kinderen  Melanchthon Schiebroek

1 kind  Melanchthon Wilgenplaslaan

1 kind  Thorbecke VO Prinsenlaan

1 kind  Vak College Hillegersberg

5 kinderen  Wolfert College Walenburgerweg

1 kind  Wolfert Dalton

1 kind  Wolfert Lansing 

1 kind  Wolfert Tweetalig Bentincklaan

Schoolgids 2022-2023

32
 




