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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. De leerlingen zijn optimaal betrokken bij het onderwijs door actief deel te nemen aan
het thematiseren.

2. Onze school is een uitdagende, taalrijke leeromgeving.

3. Op onze school maken leerkrachten en leerlingen doelmatig gebruik van ICT en
digitale middelen.

4. Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben.

5. Onze school is een expertisecentrum op het gebied van onderwijs aan nieuwkomers
in de breedste zin van het woord.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Groepen 1 in- en 1 doorstroomgroep onderbouw 
1 in- en 1 doorstroomgroep middenbouw 
1 in- en 1 doorstroomgroep bovenbouw

Functies [namen / taken] Locatiedirecteur: Will Pompert 
IB-er: Phebe van Zanten 
Administratie: Karin van Leeuwen

Groepsleerkrachten: 
Sylvia Dirker, Nathalie van Wijk, Geraldine Mosk, Anne van
der Pol, Patrick Gerritsen en Marriëtte Leenders.

Onderwijsassistenten: 
Ilona Ruigrok en Esther Spandaw 
MR - lid: Patrick Gerritsen 
GMR- en OPR lid: Anne van der Pol 
Bewegingscoördinator: Marriëtte Leenders 
Expert onderwijs aan Nieuwkomers: Anne van der Pol

Twee sterke kanten Het thematisch werken: het aanbod sluit aan bij de
ervaringen van leerlingen en is functioneel.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen
zich naar hun mogelijkheden.

Twee zwakke kanten Het spellingsonderwijs is niet verbonden aan de thema's,
waardoor het niet betekenisvol is.

De rekenmethode is verouderd, niet passend bij de
onderwijsbehoeftes van de leerlingen en moet worden
vervangen.

Twee kansen De profilering van Villa Kakelbont als expertisecentrum.

Het implementeren van bewegingsactiviteiten ter
ondersteuning van het onderwijsaanbod.
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Twee bedreigingen Het leerlingaantal is sterk afhankelijk van het asielbeleid in
Nederland.

De beperkingen van de locatie mbt. de afmeting van de
lokalen en het gebouw zorgen voor organisatorische
inflexibiliteit.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Onze school is een uitdagende, taalrijke leeromgeving. De
inrichting van de lokalen en de gemeenschappelijke ruimtes
sluiten aan de bij visie op onderwijs, taalleren, pedagogisch
en didactisch handelen. De leraren zorgen voor een
effectieve inrichting van hun lokaal, ondanks de beperkte
ruimte.

In het schooljaar 2019 - 2020 kiezen we een nieuwe
rekenmethode, die aansluit bij de behoefte om ICT-
middelen doelmatig in te zetten tijdens het rekenonderwijs
en waarbij het aanbod bij de behoeftes van de doelgroep op
het gebied van rekentaal en cognitief academisch
taalgebruik (C.A.T.).
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

15 15 10 14 14 10 8 14 100

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

We starten dit schooljaar met 6 groepen. Onze prognose is een 1 oktober telling van 100
leerlingen.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 9 (1 mannen en 8 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 3 ( mannen en 3 vrouwen)

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 6

Aantal geplande FG's 10 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande POP's 10 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld De leerlingen zijn optimaal betrokken bij het onderwijs door actief deel te nemen aan het thematiseren. groot

GD2 Streefbeeld Onze school is een uitdagende, taalrijke leeromgeving. groot

GD3 Leerstofaanbod De leerkrachten ontwerpen spel-, buiten- en bewegingsactiviteiten die aansluiten bij de thematische
context.

groot

GD4 Leerstofaanbod Het spellingsonderwijs wordt gegeven binnen de thematische context. groot

GD5 Rekenen en wiskunde In het schooljaar 2019/2020 kiezen we een nieuwe rekenmethode. groot

GD6 Quick Scan -
Zelfevaluatie

De Quick Scan (WMK-PO) wordt ieder schooljaar afgenomen. groot

GD7 Vragenlijst Leerlingen Vragenlijsten volgens wettelijk kader afnemen. groot

KD1 Pedagogisch handelen De leerkrachten ondersteunen de leerlingen door middel van de handelingssuggesties uit ZIEN! klein

KD2 Klassenmanagement De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal. klein
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Uitwerking GD1: De leerlingen zijn optimaal betrokken bij het onderwijs door actief
deel te nemen aan het thematiseren.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Onderwijsaanbod

Gewenste situatie (doel) In het onderwijsaanbod staan de leervragen en ervaringen
van de leerlingen centraal, zodat het onderwijsaanbod
betekenis vol is en de betrokkenheid zo groot mogelijk zal
zijn.

Activiteiten (hoe) Scholing door "de Activiteit" voortzetten, kwaliteit aanbod
waarborgen via de themaplanning, good practices uit de
groepen delen en samenwerking tussen groepen
bevorderen.

Consequenties organisatie De locatiedirecteur en intern begeleider begeleiden dit
resultaatgebied.

Consequenties scholing Inplannen scholing door "de Activiteit" vanaf januari.

Betrokkenen (wie) locatiedirecteur en intern begeleider en het team.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Gehele team

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2020

Borging (hoe) Door groepsbezoeken, themaplanning en aanpassingen in
het taalbeleidsplan.
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Uitwerking GD2: Onze school is een uitdagende, taalrijke leeromgeving. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Inrichting en onderwijsaanbod

Gewenste situatie (doel) In alle ruimtes is sprake van een taalrijke leeromgeving. De
lokalen zijn effectief en uitdagend ingericht. Op de gangen
kan werk van de leerlingen gepresenteerd. Er is een
rustplek (oplaadpunt) gecreëerd waar leerlingen tot rust
kunnen komen o.l.v. onderwijsondersteunend personeel.
Daarnaast is er een werkruimte voor de locatiedirecteur, de
intern begeleider en de onderwijsassistenten.

Activiteiten (hoe) Ophangen van prikborden/presentatie lijnen op de gangen,
creëren van flex/leerplekken op de gangen, gebruik maken
van de mogelijkheden van de ruimtes, evalueren van de
uitdagende, taalrijke leeromgevingen dmv. peerreview
tijdens agenda's.

Consequenties organisatie Tijd inruimen tijdens themabijeenkomsten of
teamvergaderingen, teamleden verantwoordelijk maken
(opnemen in taakbeleid)

Betrokkenen (wie) gehele team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Zie taakbeleid

Kosten (hoeveel) €3500 (vanuit werkdrukgelden)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Februari 2020, tijdens teamvergadering en evaluatie
werkdrukgelden.

Borging (hoe) Voor ieder thema, zie jaarplannng, bespreking hoe e.e.a.
loopt. 
Koppelen aan groepsbezoeken.
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Uitwerking GD3: De leerkrachten ontwerpen spel-, buiten- en
bewegingsactiviteiten die aansluiten bij de thematische context.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Leerstofaanbod

Resultaatgebied Onderwijsaanbod

Gewenste situatie (doel) De leerkrachten organiseren spel- buiten en
bewegingsactiviteiten die aansluiten bij het thema.

Activiteiten (hoe) De bewegingscoördinator organiseert inspiratiemomenten
en coördineert. Concrete invulling afhankelijk van
inventarisatie wensen.

Consequenties organisatie Bewegingscoördinator opnemen in het taakbeleid.

Consequenties scholing Geen.

Betrokkenen (wie) marriette

Plan periode wk 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
en 29

Eigenaar (wie) Marriette

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2020

Borging (hoe) In themaplanning, in teamvergaderingen.
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Uitwerking GD4: Het spellingsonderwijs wordt gegeven binnen de thematische
context.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Leerstofaanbod

Resultaatgebied Onderwijsaanbod

Gewenste situatie (doel) De activiteiten rondom spellingsonderwijs zijn verankerd
binnen de thema's, zodat het aanbod betekenisvoller is en
beter aansluit bij de onderwijsbehoeftes van alle leerlingen.

Activiteiten (hoe) Organiseren scholingsbijeenkomst, scholing door Patrick
Gerritsen, aansluitend bij zijn afstudeeronderzoek.

Consequenties organisatie Tijd voor voorbereiding Patrick. 
Implementatie en borgingstraject uitzetten in de
jaarplanning.

Consequenties scholing Geen.

Betrokkenen (wie) patrick, intern begeleider en anne

Plan periode wk 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4
en 5

Eigenaar (wie) Patrick

Kosten (hoeveel) Geen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Schooljaar 2019/2020, einde schooljaar.

Borging (hoe) Taalbeleidsplan, themaplanning.
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Uitwerking GD5: In het schooljaar 2019/2020 kiezen we een nieuwe rekenmethode. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Rekenen en wiskunde

Resultaatgebied Rekenen en Wiskunde

Gewenste situatie (doel) Keuze en implementatie van een rekenmethode die
aansluit bij de onderwijsbehoeftes van de doelgroep en
mogelijkheden biedt voor vergroting van
rekenwoordenschat en C.A.T. en inzet van ICT.

Activiteiten (hoe) Presentatie methodeleverancier, bijeenkomsten met de
werkgroep, oriëntatie op materialen en bijeenkomsten met
het team mbt. implementatie. Oriëntatie op mogelijke inzet
rekenkisten LOWAN.

Consequenties scholing Contact opnemen met schoolleverancier, in overleg met
Tuindorpschool. 
Presentatie mogelijke opties (voorgesprek is geweest in
maart 2019)

Betrokkenen (wie) werkgroep rekenen

Plan periode wk 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 en 44

Eigenaar (wie) Werkgroep rekenen

Kosten (hoeveel) Afhankelijk van methodekeuze

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Mei 2020

Borging (hoe) Afhankelijk van keuze's, borging via teamvergadering en
groepsbezoeken.
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Uitwerking GD6: De Quick Scan (WMK-PO) wordt ieder schooljaar afgenomen. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Quick Scan - Zelfevaluatie

Resultaatgebied Evaluatie

Activiteiten (hoe) Afnemen quickscan volgens planning.

Betrokkenen (wie) locatiedirecteur

Plan periode wk 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14

Eigenaar (wie) Locatiedirecteur

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In een teamvergadering in april 2020 en het
jaarplan/evaluatie.
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Uitwerking GD7: Vragenlijsten volgens wettelijk kader afnemen. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Vragenlijst Leerlingen

Resultaatgebied Evaluatie

Gewenste situatie (doel) Vragenlijsten afnemen t.b.v. evaluatie sociale veiligheid en
tevredenheid.

Activiteiten (hoe) Vragenlijsten uit WMK-PO

Betrokkenen (wie) locatiedirecteur

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Locatiedirecteur

Kosten (hoeveel) Geen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Februari - maart 2020
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Uitwerking KD1: De leerkrachten ondersteunen de leerlingen door middel van de
handelingssuggesties uit ZIEN!

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Pedagogisch handelen

Resultaatgebied Pedagogisch handelen

Gewenste situatie (doel) De handelingssuggesties uit ZIEN! ondersteunen de
leerkracht bij het coachen van de leerlingen op
pedagogisch gebied. De resultaten uit ZIEN! helpen de
leerkracht bij het formuleren van beschermde en
belemmerende factoren zodat deze genoteerd kunnen
worden in het O.P.P. van iedere leerling.

Betrokkenen (wie) intern begeleider en het gehele team.

Plan periode wk 39

Eigenaar (wie) Intern begeleider

Kosten (hoeveel) Geen

Uitwerking KD2: De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Klassenmanagement

Resultaatgebied Inrichting en onderwijsaanbod

Gewenste situatie (doel) Alle lokalen zijn effectief ingericht en er is sprake van een
taalrijke leeromgeving.

Betrokkenen (wie) gehele team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Gehele team

Kosten (hoeveel) Afhankelijk van wensen, zie werkdrukgeldenbesteding
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Teamscholing
thematiseren

Gehele
team

Januari
2020

De Activiteit N.O.

Master module
educational
management
passend onderwijs
en nieuwkomers

Anne N.O. NSO/CNA
leiderschapsacademie

N.O.

Scholing
cultuureducatie

Gehele
team

November
2019 -
einde
schooljaar

Triade/Eda Andrea 360
(cultuurparnerschap)
en 4800 (uit de
werkdrukgelden)

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Vragenlijsten voor leerlingen Locatiedirecteur Februari - maart 2020 Geen
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

MR De MR heeft een vergaderschema op gesteld, zij komen
zes keer bij elkaar. Punten die op de agenda komen; -
jaarverslag - voornemens vanuit het jaarplan - evaluatie vijf
gelijke dagen model - schoolgids - formatie - GMR,
informerend of adviserend

Overig In oktober doen we mee aan het project samenspel,
medegeorganiseerd door Vluchtelingenwerk Nederland.
Het project Samenspel bestaat uit twee onderdelen: een
interactief lesprogramma en een aansluitend concert met
een écht orkest in een grote concertzaal. De kinderen
bereiden zich voor op het concert in de klas, waar zij samen
de liedjes oefenen. Door het oefenen leren ze de taal,
krijgen ze meer zelfvertrouwen en bovenal: ze genieten en
maken plezier.

Om de regiofunctie te benadrukken en onze rol als
expertisecentrum te vergroten organiseren wij in het
schooljaar 2019 - 2020 drie scholingsbijeenkomsten voor
de leerkrachten van alle besturen in de regio. De
bijeenkomsten richten zich op taalverwering bij
nieuwkomers die doorstromen naar het reguliere onderwijs
en specifiek op traumasensitief lesgeven, begrijpend lezen
en luisteren en woordenschat.

Villa Kakelbont 

Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020 16


