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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 In ons jaarverslag blikken we terug op de ondernomen
activiteiten. De uitgevoerde activiteiten zijn te relateren aan

1. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de zelfevaluatie
2. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de vragenlijsten
3. de verbeterthema's uit ons schoolplan
4. de verbeterpunten uit de categorie 'divers'

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. 1. Door goed onderwijs zijn wij in 2019 een nog aantrekkelijker school voor ons
publiek en is onze naamsbekendheid in de regio gegroeid.

In 2019 is onze naamsbekendheid gegroeid. Door de verhuizing is de school zichtbaar
voor de buitenwereld. Er is door verschillende activiteiten, zoals de week van het
openbaar onderwijs, contact gegroeid met de wijk en zijn bewoners. Er is een folder
gemaakt over de centrale opvangklassen. We merken dat de aanwas van leerlingen in
de centrale opvangklas vanuit de gemeente Den Helder groeit en dat deze leerlingen
afkomstig zijn van veel verschillende scholen. In de gemeente Schagen nemen wij deel
aan het overleg tussen scholen, de gemeente en vluchtelingenwerk over de invulling van
het onderwijs aan NT2-leerlingen. Door een strikter beleid van de gemeente Schagen en
de opening van een nieuwkomersfaciliteit in zowel Kreileroord als Middenmeer merken
we dat we onze concurrentiepositie in deze regio moeten versterken.

2. 2. In 2019 zijn de medewerkers van de school ambassadeurs van de school.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Formatieve inzet: 
Directie: 1,000 
Zorg en begeleiding: 0,4 
Administratieve ondersteuning: 0,4 
Leraren: 6,2 
Onderwijsassistent: 2,0, tot aan de kerstvakantie 2018
daarna 1,0

Door een groei in het leerlingenaantal op het asielzoekerscentrum is aan het begin van
het schooljaar een zevende groep, groep oranje (7/8) gestart. Twee leerkrachten kregen
uitbreiding van uren, zodat een derde voor deze groep kon staan. Hoewel gezocht is
naar een geschikte leerkracht als duo-partner voor deze groep, kon deze niet gevonden
worden. Daarom is deze plek ingevuld door een onderwijsassistent. In december werd
de leerkracht van groep groen overgeplaatst naar een andere school van onze stichting.
Om dit op te vangen zijn twee leerkrachten aangesteld en zijn de leerkracht en
onderwijsassistent van groep oranje naar groep groen geplaatst. Daarnaast is een extra
onderwijsassistent aangesteld, voor 0.6 fte.

De herhuisvesting heeft veel tijd gekost, maar heeft uiteindelijk een overwegend positief
resultaat. In december is de verbouwing en verhuizing afgerond. De afmetingen van de
lokalen zorgen echter voor een grote uitdaging: er is geen ruimte voor instructietafels en
themahoeken. In het gebouw is geen ruimte voor een ruimte voor de intern begeleider,
de directie, de onderwijsassistenten en de rustplek/time-out voorziening. De komende
jaren zal er geïnvesteerd moeten worden in een rijke taalleeromgeving en effectieve
inrichting van de gezamenlijke ruimtes.

De laatste periode van het schooljaar is gebruikt om het thematiseren te verbeteren, met
ondersteuning en scholing vanuit de Activiteit. Het doel van dit verbeterplan is het
vergroten van de leerkrachtvaardigheden op dit vlak, zodat zij onderwijs ontwerpen dat
nog betekenisvoller is en de betrokkenheid van de leerlingen nog groter wordt.

Het werken met een opbrengsternkatern bleek in de praktijk niet realistisch. Door de
enorme diversiteit in (onderwijs)achtergrond van de leerlingen en de in- en uitstroom is
analyse op groepsniveau praktisch onmogelijk en levert geen concrete data op die ons
onderwijs kunnen verbeteren. We blijven daarom focussen op het verwerken van
opbrengsten in de individuele o.p.p.'s. De leerlijnen en doelen zijn opnieuw beschreven,
besproken met het team en vastgesteld.

We hebben stappen gezet in het profileren van Villa Kakelbont als expertisecentrum. Er
is een folder gemaakt met uitleg en informatie over de C.O.K. voorziening. Daarnaast is
actief deelgenomen aan verschillende overlegmomenten over NT2 onderwijs in de regio.
Vluchtelingenwerk heeft een avond georganiseerd waarop wij ons gepresenteerd
hebben aan het onderwijsveld en andere belangstellenden. Ook is deelgenomen aan de
open dag van het COA en hebben wij hier een informatiestand ingericht. Er is een nieuw
logo ontworpen en de ondertitel "internationale school" is toegevoegd.

Groepen Groep Blauw AZC 
Groep Roze AZC 
Groep Paars AZC 
Groep Groen COK 
Groep Rood COK 
Groep Geel COK

Functies [namen / taken] Directeur: Will Pompert 
IB-er: Phebe van Zanten 
Administratie: Karin van Leeuwen 
Groep Blauw: Sylvia Dirker 
Groep Roze: Nathalie van Wijk 
Groep Paars: Geraldine Mosk en Anne van der Pol 
Groep Geel: Marriëtte Leenders 
Groep Groen: Martine Boekestein en Anne van der Pol 
Groep Rood: Patrick Gerritsen 
Groep Roze: Nathalie van Wijk 
Onderwijsassistenten: Ilona Ruigrok en René Rijkers

LB leraar: Anne v/d Pol - onderwijs aan Nieuwkomers

Twee sterke kanten - Het thematisch werken, het aanbod sluit aan bij de
ervaringen van de leerlingen en is functioneel. 
- Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen
zich naar hun mogelijkheden.

Twee zwakke kanten - Herhuisvesting 
- Opbrengstenkatern (mogelijkheden om het onderwijs te
evalueren op schoolniveau en groepsniveau)
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Twee kansen - Kwaliteitscultuur 
- Time out voorziening in de eigen school 
- Profilering Villa Kakelbont als expertisecentrum

De bedreigingen op het gebied van het asielbeleid, het leerlingenaantal en de
gedragsproblematiek blijven bestaan.

Het ontwerpen van het spellingsaanbod is doorgeschoven naar het schooljaar
2019/2020. De scholing en begeleiding op het gebied van thematiseren is naar voren
gehaald. De kunstdiscipline drama heeft dit jaar onze aandacht gehad. We gaan hier
volgend schooljaar mee verder, o.a. door begeleiding van de dramadocent van Triade.
We blijven cultuurpartner en investeren zelf op dit gebied.

De schoolmonitor bleek in de praktijk niet goed te werken (zie hierboven). In Parnassys
is een mogelijkheid om de leerlijnen van het SLO in te laden en de ontwikkeling van de
individuele leerlingen te volgen. Anne en Patrick hebben hiermee gewerkt, maar het
heeft niet het beoogde resultaat opgeleverd. (Meer administratie, minder zicht op
ontwikkeling.) We houden daarom vast aan het O.P.P. maar blijven zoeken naar een
mogelijkheid om de opbrengsten inzichtelijker te registreren.

De sociale veiligheidsmeting is bij de leerlingen afgenomen. Voor wat betreft de ouders
bleek de vragenlijst te moeilijk en was er geen representatieve groep samen te stellen.
De leerlingen voelen zich bovenmatig veilig op school.

Twee bedreigingen - Leerlingenpopulatie is sterk afhankelijk van het asielbeleid
in Nederland. 
- Veel leerlingen uit Syrië 
- Heftige gedragsproblematiek 
- Mogelijke personeelswisselingen

Opbrengsten [beleidsvoornemens] - Thematisch spellingaanbod opnemen in de jaarplanning
en themaplanningen 
- Uitwerking van aanbod begrijpend luisteren en begrijpend
luisteren 
- Cultuureducatie kent een stevigere plek binnen ons
onderwijsaanbod. Bovendien stimuleren we hiermee het
creatieve vermogen van onze leerlingen 
- Er wordt een pilot gedraaid met de ontwikkelde
schoolmonitor om de onderwijsresultaten te kunnen
monitoren en het onderwijs te evalueren op groeps- en
schoolniveau 
- De sociale veiligheidsbeleving van ouders en leerlingen
worden jaarlijks gemeten 
- Na 3 maanden onderwijs op de moederschool is er
telefonisch contact om te checken hoe we de leerling
hebben overgedragen
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Onze inschatting was te starten met 77 leerlingen, het bleken er 112. Er is een extra
bovenbouwgroep gestart.

11 8 10 16 13 12 19 23 112

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

We verwachten na de zomervakantie 2018 met 6 groepen te kunnen starten. We
verwachten 45 AZC leerlingen hebben en een groeiend aantal COK leerlingen.

Groep Blauw: 15 
Groep Paars: 15 
Groep Roze: 15 
Groep Geel: 10 
Groep Groen: 10 
Groep Rood: 11

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 8 (1 mannen en 7 vrouwen) Het aantal BHV'ers is uitgebreid naar 6.

Aantal medewerkers OOP 3 (1 mannen en 2 vrouwen)

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 2

Aantal geplande FG's 3 Aantal uitgevoerde FG's 0
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Kwaliteitszorg De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. groot

GD2 Leerstofaanbod De school heeft de onderwijsbehoeften van de leerlingen m.b.t. Nederlandse taal deugdelijk in kaart gebracht en
gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies.

groot

GD3 Leerstofaanbod De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen. groot

GD4 Zorg en
begeleiding

De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. groot

KD1 Opbrengsten De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht. klein

KD2 Schoolklimaat De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied
van sociale veiligheid voordoen.

klein
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Uitwerking GD1: De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Kwaliteitszorg De intern begeleider heeft veel groepsbezoeken gedaan, gevraagd en ongevraagd. De
POP-cyclus is opgestart. Alle medewerkers hebben een POP en een POP gesprek
gehad. De directie voert regelmatig groepsbezoeken uit.

Resultaatgebied Kwaliteitszorg

Gewenste situatie (doel) Het onderwijs wordt consequent en volgens cyclisch
geëvalueerd

Activiteiten (hoe) Planning klassenconsultaties 
Jaarplanning opstellen m.b.t. de kwaliteitscyclus 
Format Opbrengstengesprek 
Verder ontwikkelen schoolmonitor

Consequenties organisatie Er worden jaarlijks klassenconsultaties uitgevoerd in het
kader van opbrengstgericht werken 
Er vindt 2 keer per jaar een opbrengstengesprek plaats 
N.a.v. het opbrengstengesprek voert de interne begeleider
van de school zorgoverleggen met de groepsleerkrachten

Consequenties scholing De schoolleiding volgt scholing WMK 
De schoolleiding heeft scholing gevolgd op het gebied van
opbrengstgericht werken

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie

Kosten (hoeveel) Geen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Eind van het schooljaar 2018-2019

Borging (hoe) Zie document Kwaliteitszorg 
Zie document opbrengstgericht werken 
Zie format Opbrengstengesprek 
Zie jaarplanning
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Uitwerking GD2: De school heeft de onderwijsbehoeften van de leerlingen m.b.t.
Nederlandse taal deugdelijk in kaart gebracht en gekoppeld aan een analyse,
conclusies en (uitgevoerde) interventies.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Leerstofaanbod De onderwijsbehoeftes zijn in kaart gebracht en verwerkt in de verschillende
beleidsstukken. De leerlijnen en doelen zijn geëvalueerd en eigen gemaakt. Doordat er
veel tijd nodig was voor de herhuisvesting en er meer aandacht nodig bleek voor het
doelmatig thematiseren, mede door de komst van nieuwe leerkrachten, schuiven we dit
aandachtspunt door naar het volgende schooljaar.

Resultaatgebied Onderwijsaanbod

Gewenste situatie (doel) We hebben een thematisch spellingsaanbod opgenomen in
de themaplanningen

Activiteiten (hoe) Het spellingsaanbod is toegevoegd aan de
themaplanningen

Consequenties organisatie De specialist Nieuwkomers begeleidt dit resultaatgebied

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) lb leraar en teamleden

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Anne

Kosten (hoeveel) Geen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Schooljaar 2018-2019 bij de bijeenkomsten themaplanning

Borging (hoe) Taalbeleidsplan
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Uitwerking GD3: De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te
ontwikkelen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Leerstofaanbod De time-out voorziening was ook dit schooljaar een nodige aanvulling op ons
onderwijsaanbod. De naam is gewijzigd in oplaadpunt, omdat een time-out niet altijd
wenselijk is.

Resultaatgebied Leerstofaanbod sociaal emotionele ontwikkeling

Gewenste situatie (doel) Er is een passend aanbod voor leerlingen die blokkeren
door trauma en hierdoor moeilijk tot leren komen

Activiteiten (hoe) Voortzetten Time Out voorziening en Time Out procedure

Consequenties organisatie In de school is een Time Out voorziening. Deze voorziening
wordt begeleid door de onderwijsassistent.

Consequenties scholing De onderwijsassistent en teamleden krijgen ondersteuning
van het Gedragpunt

Betrokkenen (wie) team gedragsspecialisten en ouders

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie

Kosten (hoeveel) Samenwerkingsverband en subsidie

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) December 2018
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Uitwerking GD4: De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de
ontwikkeling van de leerlingen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Zorg en begeleiding De school is gewisseld van het leerlingvolgsysteem Scol naar ZIEN! omdat dit
volgsysteem beter past bij de behoeftes van de doelgroep en duidelijke
handelingssuggesties geeft voor de leerkrachten. Volgend schooljaar besteden we
aandacht aan het inzetten van deze suggesties en het verder analyseren en beschrijven
in de O.P.P.'s.

Resultaatgebied Sociaal- emotionele ontwikkeling

Gewenste situatie (doel) Naast de cognitieve voortgang volgt en analyseert de
school op systematische wijze ook de voortgang in de
sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Activiteiten (hoe) De resultaten van Scol worden tweemaal per jaar op
teamniveau besproken. We formuleren doelen op groeps-
en schoolniveau. Scol wordt toegevoegd aan de
opbrengstenkatern van Villa Kakelbont.

Consequenties organisatie Scol staat op de agenda van het Opbrengstengesprek

Consequenties scholing Niet

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Interne begeleider

Kosten (hoeveel) n.v.t.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In juni 2019

Borging (hoe) Format Opbrengstengesprek in borgingsmap
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Uitwerking KD1: De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau
dat mag worden verwacht.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Opbrengsten De leerkrachten namen in het afgelopen schooljaar na 3 weken contact op met de
moederschool. Ons doel is bereikt, maar in de praktijk merken we dat sommige
leerlingen na een of twee jaar behoefte hebben aan meer ondersteuning. De
moederscholen weten ons dan niet meer te vinden. Door meer deel te nemen aan
overlegmomenten en actiever te zijn in het vergroten van de naamsbekendheid hopen
we dit te ondervangen. In het afgelopen schooljaar hebben we dit gedaan door een
flyer/folder te maken over de COK-groepen en deze te verspreiden onder
scholengroepen, een presentatie te verzorgen voor vluchtelingenwerk over het onderwijs
aan nieuwkomers en een personeelslid af te vaardigheden in de
ondersteuningsplanraad van ons samenwerkingsverband.

Resultaatgebied Kwaliteitszorg

Gewenste situatie (doel) Leerkrachten voeren in het kader van nazorg een gesprek
met de moederschool over de sociale competenties

Betrokkenen (wie) groepsleerkrachten en interne begeleider

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Interne begeleider

Kosten (hoeveel) Geen

Uitwerking KD2: De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen
en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid
voordoen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Schoolklimaat De veligheid is gemeten dmv. de vragenlijsten uit WMK-PO en de quickscan. De
resultaten waren goed.Resultaatgebied Veiligheid

Gewenste situatie (doel) Er is een vragenlijst voor ouders om de veiligheidsbeleving
te kunnen meten, deze wordt jaarlijks ingevuld

Betrokkenen (wie) teamleden

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie

Kosten (hoeveel) Geen
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Master SEN wordt afgerond in het eerste semester van het nieuwe schooljaar. Opleiding
tot gymbevoegdheid is afgerond. Opleiding antipest coördinator werd dit schooljaar niet
aangeboden. De scholing omtrent de professionele cultuur heeft zich vooral gericht op
het vergroten van kennis over het onderwijs aan leerlingen met traumatische ervaringen
(interne scholing) en over thematiseren (scholing door de Activiteit.)

Master Sen opleiding
Nieuwkomers

Anne Schooljaar 2018-
2019

Hogeschool
Utrecht

Meerwerf

Gymbevoegdheid Marriëtte Schooljaar 2018-
2019

Ipabo Meerwerf

Antipestcoördinator Nathalie Schooljaar 2018-
2019

Meerwerf

Professionele cultuur Team Schooljaar 2018-
2019

€ 5080

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten De Quick Scan is afgenomen. Voor het nieuwe schooljaar is de diagnose mbt. de
basiskwaliteit in kaart gebracht.

Afname Quick Scan Directie April 2019 Geen

Schooldiagnose Coördinator Kwaliteitszorg Oktober 2018 Geen

Schooldiagnose Coördinator Kwaliteitszorg December 2018 Geen

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten De leerlingen geven hun beleving van de veiligheid op school gemiddeld een 9,4. De
leerlingen geven aan dat zij het enorm naar hun zin hebben: gemiddeld een 9.7. De
meting onder ouders is niet afgenomen, zie evaluatie.

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen (onderdeel van
tevredenheidsonderzoek)

Directie Februari
2019

Geen

Vragenlijst sociale veiligheid ouders (onderdeel van
tevredenheidsonderzoek)

Directie Februari
2019

Geen
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Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten De documenten zijn gemaakt en de aanvragen verstuurd.

Opbrengstenkatern Directie en interne
begeleider

Jaarlijks in juni Geen

Maken schoolgids Directie Mei 2019 Geen

Document
kengetallen
leerlingen

Directie Jaarlijks in oktober Geen

Aanvragen
bijzondere
bekostiging

Directie, administratief
medewerker + controller

Eerste schooldag, 1
november, 1 februari en 1
mei

Geen

Aanvraag lumpsum
COA

Directie Januari 2019 Geen

Aanvraag bijzondere
bekostiging POL

Directie Vóór 1 juli Geen
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting De school zal zich herhuisvesten in het gebouw van de
Tuindorpschool. Het streven is dat dit voor 1 oktober is
gerealiseerd

De school is sinds december 2018 gehuisvest aan de Brakkeveldweg te Den Helder. De
herhuisvesting is positief verlopen, hoewel er sprake is van ruimte tekort.

TSO-BSO We hanteren een continurooster. De leerlingen lunchen
samen met de leerkracht in de eigen groep.

Het continurooster blijft gehandhaafd. De schooltijden worden voor alle groepen gelijk
getrokken.

Sponsoring De school heeft geen activiteiten gepland waarbij
sponsoring een rol speelt.

MR Villa Kakelbont zal een nieuwe samenstelling in de MR
kennen.

De MR is samengevoegd met de MR van de overige scholen op het brinnummer 14LQ.
De organisatie blijft een punt van aandacht. Hiermee wordt volgend jaar verder gegaan,
met ondersteuning van de AOB.
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