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School AZC-School De Toverbal School AZC-School De Toverbal

Datum 01-08-2019 Datum 31-07-2020

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. Het schooljaarverslag is bedoeld als interne
verantwoording. Het is voor team en directie een terugblik
op het afgelopen schooljaar: het vaststellen van behaalde
resultaten als opmaat voor het formuleren van de
beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar. Tevens is
dit document een verantwoording naar externen: het
schoolbestuur, de ouders en de inspectie.

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.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

9,0656 De verdeling in de groepen is een indicatie, gebaseerd op leeftijd. Opvallend is de
leeftijdscategorie van groep 4 en groep 8.

Op onze school worden de leerlingen ingedeeld op hun niveau van Nederlandse
taalbeheersing en op rekenniveau. De leeftijds-categorieën van groep 4 en groep 8
worden dus verdeeld over de 2 schakelgroepen als het starters zijn qua Nederlandse
taal en over de midden-bovenbouw als de taal al verder gevorderd is.

Tijdens de rekenles werkt iedereen op het eigen, vastgestelde niveau dat 10-wekelijks
wordt getoetst en eventueel naar aanleiding daarvan wordt bijgesteld.

Groepen Groep oranje 1 Groep geel 2, Groep blauw MB, Groep
groen BB, Groep rood schakelklas 1 en Groep paars
schakelklas 2.

Functies [namen / taken] Directeur, coördinator, IB-er, Ict-er, 7 leerkrachten en 3
onderwijsassistenten. 

Twee sterke kanten NT2 onderwijs aan nieuwkomers 
Flexibiliteit

Twee zwakke kanten De ligging op het COA terrein 
Bereidwillendheid gemeenten mbt taxivervoer

Twee kansen Profilering vw gecertificeerde leerkrachten 
NT2-begeleiding bij andere scholen

Twee bedreigingen Afhankelijk van COA-beleid 
Fluctuerende leerlingenaantallen

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Leerlingenkaart up-to-date houden en versneld de
ontwikkelingsfasen doorlopen.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Aan het begin van het schooljaar waren wij voorbereid op een groot aantal kleuters.
Daarom stonden er 2 kleutergroepen klaar per 1 augustus. Het bleek dat het
kleuteraantal niet groter was dan 17, en dat vooral het aantal oudere nieuwkomers veel
groter was dan verwacht. Daarom werd in allerijl maar een extra schakelklas opgestart.

Het was een redelijk stabiel jaar wat in- en uitstroom betreft. Vanwege de Corona-crisis
waren er geen nieuwe in- of uitschrijvingen.

Elk kwartaal is er een leerlingentelling uitgevoerd nav de bekostigingsaanvragen. De
specificatie van de leerlingaantallen betreffende in-, door- en uitstroom staan vermeld op
het verslag schakelklassen. Dit verslag, bestemd voor de gemeente, wordt als bijlage
aan dit schooljaarverslag toegevoegd.

Het percentage in- en uitstroomleerlingen op de Toverbal is hoog. Wij zien wederom een
tendens van leerlingen die kort op het centrum verblijven. Redenen hiervoor zijn o.a.: •
Nieuw in Nederland • Hereniging met gezinsleden, veelal vader die al in Nederland
verblijft. • Doorstroom vanuit een ander azc in afwachting van woning of procedure •
Versnelde statusprocedure Syriërs 35% Van de kinderen die onze school bezoeken
komen met de taxi vanuit de omliggende omgeving. Dit is het gevolg van vanwege snel
verkregen status, het werk van de ouders in de kassen en verlegenheidsvragen vanuit
andere basisscholen.

Het totaal aantal leerlingen is iets gedaald. De in- en uit- en doorstroom op obs De
Toverbal blijft bijzonder hoog. Dit veroorzaakt een hoge administratieve last. De
schoolbevolking is voor 70% gerelateerd aan het asielzoekerscentrum. Omdat het
centrum een centrum voor nieuwkomers is, zien we dat ook 90% van de schoolpopulatie
uit kinderen bestaat die korter dan 1 jaar woonachtig in Nederland zijn. Dit zijn kinderen
die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen en daardoor in 1 van de
Schakelklas(sen) op De Toverbal terecht komen.

0 3 15 3 17 5 6 6 15 70

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

De leerlingenaantallen zijn een indicatie. Op onze school is het nooit zeker welke
kinderen er na de zomervakantie wel of niet komen. Ook is het onzeker of er en hoeveel
nieuwe aanmeldingen/uitschrijvingen er dan zijn. Deze aantallen worden per 1-10-2019
met de juiste gegevens herzien. 
Door het grote aanbod kleuters en te weinig oudere leerlingen is groep groen voor de
eerste 10 weken niet actief. Deze leerkracht wordt ingezet bij een extra kleutergroep. 
Mogelijk is de situatie na 10 weken anders en wordt er geschoven met deze indeling.
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Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 8 (1 mannen en 7 vrouwen) Het schooljaar is gestart met 1 persoon minder dan aangegeven. De mannelijke OOP-er
heeft zich ziek gemeld en is nooit vervangen. Er was 1 leerkracht met
zwangerschapsverlof. Na de Kerstvakantie is deze weer begonnen en geniet nu op
woensdag ouderschapsverlof. Gelukkig is de formatie op onze school ruim en kan de
vacature, de facilitering van het kolven en het ouderschapsverlof onderling worden
opgelost. Er was geen sprake van langdurige ziekte.

Aantal medewerkers OOP 5 (1 mannen en 4 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 0

Aantal BHV-ers 5

Aantal geplande FG's 13 Aantal uitgevoerde FG's 12

Aantal geplande BG's 12 Aantal uitgevoerde BG's 12

Aantal geplande POP's 13 Aantal uitgevoerde POP's 2
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Leerstofaanbod Aanbod muzikale vorming groot

GD2 Taalleesonderwijs Orientatie en aanschaf kleutermethode (Schatkist-nieuw|?) groot

GD3 Les- en leertijd De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd) groot

GD4 Contacten met ouders Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten groot

GD5 Pedagogisch handelen De school hanteert gedragsregels voor leraren groot

GD6 Didactisch handelen De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen groot

KD1 Taalleesonderwijs Implementatie van een nieuwe taalmethode klein

KD2 Verantwoording en dialoog Oprichten inspraak leerlingen klein
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Uitwerking GD1: Aanbod muzikale vorming Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Leerstofaanbod Er is dit schooljaar met behulp van een proefabonnement kennis gemaakt met de
methode 123-Zing. Vanwege onze doelgroep blijkt niet het hele aanbod geschikt om aan
te bieden maar alle leerkrachten geven aan enthousiast te zijn en hiermee aan de gang
te willen gaan. Op de geplande interne studiedag was een start-studiemoment
ingeroosterd mbv een vakleerkracht van deze lesmethode. Vanwege schoolsluiting ivm
Corona is deze dag echter gecanceld. Wel is besloten om het komend schooljaar van
start te gaan met deze lesmethode en de studiedag in te halen. Aandachtspunt is dan
dat alle leerkrachten 2x in de week een lesmoment inplannen op hun lesrooster.

Resultaatgebied Aanbod muzikale vorming

Huidige situatie + aanleiding Omdat onze focus vooral op de taalverwerving ligt, wordt er
weinig muzikale vorming aangeboden. Er is geen
muziekmethode op de school aanwezig. Mogelijk vinden
leerkrachten dit ook een lastig vakgebied?

Gewenste situatie (doel) Kinderen krijgen muziekonderwijs op onze school omdat
veel kinderen hier plezier aan beleven. Daarbij draagt het
bij aan de taalverwerving.

Activiteiten (hoe) Onderzoeken waar de behoefte ligt bij leerkrachten en
aanschaffen methode en/of scholing.

Consequenties organisatie Behoefteonderzoek organiseren en eventuele kosten
meenemen in de begroting.

Consequenties scholing Alleen indien noodzakelijk: teambreed oppakken.

Betrokkenen (wie) alle leerkrachten

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Het team

Kosten (hoeveel) 250,-

Meetbaar resultaat Er is een lesmethode die wordt gebruikt.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Mei 2020, tijdens de teamvergadering

Borging (hoe) Notulen
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Uitwerking GD2: Orientatie en aanschaf kleutermethode (Schatkist-nieuw|?) Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Taalleesonderwijs De taalmethode Taal en Spelling op Maat is overgenomen van een andere school.
Daardoor hebben we hiervoor geen investering hoeven te doen. Implementatie van deze
methode is vlekkeloos verlopen, de methode is, voor de leerlingen die op voldoende
niveau zijn, volledig in gebruik genomen.

Doordat bovengenoemde methode geen investering vroeg die wel was begroot hebben
we van de gelegenheid gebruik gemaakt om het lesstofaanbod bij de groepen 1 en 2
beter te structureren. Voor de zomervakantie is er aan een keuze gemaakt voor de
methode Schatkist, die ook volledig is aangeschaft. Daardoor kon de leerkracht in de
zomervakantie zich de methode eigen maken en zich voor bereiden. Deze nieuwe
methode bevat ook een registratiesysteem voor de leerlingen. Hierdoor heeft de
leerkracht inzichtelijk op welk niveau de leerling zich bevind en kan er een doorgaande
lijn in het lesstofaanbod aangeboden worden.

Resultaatgebied Taalmethode en Schatkist implementeren

Huidige situatie + aanleiding Op onze school was een gedateerd aanbod: taal, spelling
en voor kleuters. Aan het einde van het schooljaar 2018-
2019 zijn er daarom 2 nieuwe lesmethodes aangeschaft

Gewenste situatie (doel) In de kleutergroep en in de andere klassen worden de
nieuwe lesmethodes conform de handleiding aangeboden.
Daardoor is er een doorgaande leerlijn.

Activiteiten (hoe) Leerkrachten verdiepen zich in de handleidingen en weten
het aanbod af te stemmen op hun klassenpopulatie.

Consequenties organisatie De organisatie zorgt ervoor dat de methode aanwezig is en
faciliteert/controleert.

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) de teamleden

Plan periode wk 31, 45 en 2

Eigenaar (wie) Het team

Kosten (hoeveel) Geen

Meetbaar resultaat De methode is geïmplementeerd

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Het team evalueert het jaarplan tijdens een
teamvergadering in mei 2020

Borging (hoe) Klassenmap / groepsadministratie

AZC-School De Toverbal

Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020 8



Uitwerking GD3: De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement
(voorkomen verlies leertijd)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Les- en leertijd Vanwege de vele leswisselingen blijft dit een aandachtspunt. Door de schoolleiding
wordt er tijdens deze wisselmomenten geobserveerd. Ook zijn de leerkrachten erop
gewezen dat zij toch verantwoordelijk zijn en blijven voor de leerlingen als tussentijds de
groep even wordt verlaten of er wordt gekopieerd. Tijdens deze momenten escaleerde
het gedrag van een leerling wel eens in de groep. Als leerkrachten onder lestijd iets
vragen aan de coördinator of IB-er wat geen urgentie heeft worden zij hierop
aangesproken. Het kopiëren is niet altijd te voorkomen omdat er iedere dag een leerling
bij kan komen zodat er extra lesstof moet zijn. Soms zijn er emotionele momenten op de
school waardoor deze informele contactmomenten ook niet altijd te voorkomen zijn. In
principe is dit punt el afgerond maar zal ook het komend schooljaar weer een
aandachtspunt moeten zijn. Dat de teamleden zich op onze school erg met elkaar
verbonden voelen is fantastisch maar hierbij wel een belemmerende factor.

Resultaatgebied Professioneel leerkrachtgedrag 1

Huidige situatie + aanleiding Vanwege leswisselingen en overdrachten ontstaan veel
informele contactmomenten voor leerlingen en leerkrachten

Gewenste situatie (doel) Leerkrachten en staf gaan bewust bekwaam om met
leswisselmomenten.

Activiteiten (hoe) 1. Benoemen in teamvergadering 
2. Afspraken maken/bijstellen 
3. Controle

Consequenties organisatie Alle geledingen moeten zich bewust worden en sturen op
eigen gedrag en op die van de collega

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) de teamleden

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directeur, Coordinator en IB-er

Kosten (hoeveel) Geen

Meetbaar resultaat Teamleden en kinderen hebben minder informele
gespreksmomenten onder lestijd.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Mei 2020, tijdens de teamvergadering over de evaluatie
schooljaarplan

Borging (hoe) Vastleggen en/of herzien afspraken, observatie tijdens
groepsbezoeken.
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Uitwerking GD4: Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Contacten met ouders Er is een planning gekomen voor contactmomenten met ouders. Samen met het COA en
de GGD wordt er 2x per jaar een informatieve koffieochtend georganiseerd. Ouders
krijgen tijdens een informele bijeenkomst informatie en mogen na afloop in de klas kijken
bij hun kind(eren). Iedere maand is op een middag een kijkmoment voor ouders
ingepland. Zij mogen dan na schooltijd in de klas kijken waar hun kind op dat moment
mee bezig is. Verder zijn er 2x per jaar zijn er ouder-rapportgesprekken over de
vorderingen van de leerlingen. Dit afgelopen schooljaar is er een ouder-café geweest
tijdens de Kerstbrunch van de leerlingen. Hiervan werd volop gebruik gemaakt. Ook is er
een presentatie geweest aan ouders over het project: WAUW. Kinderen gaven nav dit
project een voorstelling in zang en dans.

Resultaatgebied Contacten met ouders

Huidige situatie + aanleiding Door de wisselende populatie is het lastig om een goed
contact te organiseren en te onderhouden met ouders

Gewenste situatie (doel) Ouders voelen zich welkom op school en worden
voldoende betrokken

Activiteiten (hoe) 1. Inplannen koffiemomenten 
2. COA en GGD informeren en betrekken over inhoud 
3. Inzet stagiair vw stageopdracht 
4. Inhoud plannen en vormgeven 
5. Bijeenkomsten volgens planning uitvoeren 
6. Evalueren, bijstellen en continueren.

Consequenties organisatie Op tijd inplannen en aansturen, ruimte en middelen
faciliteren

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) team, stagiair, coa, ggd en innovatorium

Plan periode wk 42 en 12

Eigenaar (wie) Directeur, Coordinator en IB-er

Kosten (hoeveel) €150,-

Meetbaar resultaat Er zijn 2 koffie-infomomenten geweest

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens de teamvergadering wordt de activiteit geëvalueerd.
De stagiar maakt een stageverslag

Borging (hoe) Notulen van de teamvergadering.
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Uitwerking GD5: De school hanteert gedragsregels voor leraren Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Pedagogisch handelen Tijdens de teamvergadering is besproken dat er vanuit de WMK-lijsten bleek dat er op
onze school geen gedragsregels waren voor leerkrachten. Hieraan bleek ook geen
behoefte, maar het was wel gesignaleerd. De model-gedragscode voor leerkrachten van
de site: School & Veiligheid is vervolgens als mogelijk voorbeeld besproken in de
teamvergadering. Het team kon zich hierin vinden en er is besloten deze nu vastgestelde
gedragscode op te nemen bij de borgingsdocumenten in SP. Omdat er ook een
document Regels & Afspraken is, is het aan te bevelen om dit document het komend
schooljaar hierin op te nemen.

Resultaatgebied Professioneel leerkrachtgedrag 2

Huidige situatie + aanleiding Bij het afnemen van de WMK-vragenlijst kwam naar voren
dat er op onze school geen gedragsregels zijn opgesteld
voor leerkrachten.

Gewenste situatie (doel) Er zijn heldere gedragsregels voor leerkrachten.

Activiteiten (hoe) 1. Bespreken met teamleden 
2. Inventariseren welke regels nodig zijn 
3. Concept bespreken in teamvergadering 
4. Vaststellen en opnemen in document: Regels&
Afspraken

Consequenties organisatie Als er afspraken gemaakt zijn moeten deze ook worden
gehandhaafd.

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) de teamleden

Plan periode wk 34, 39 en 43

Eigenaar (wie) Directeur, Coordinator en IB-er

Kosten (hoeveel) Geen

Meetbaar resultaat Gedragsregels staan in het document: Regels&Afspraken

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Mei 2020, tijdens teamvergadering over evaluatie
schooljaarplan

Borging (hoe) SharePoint: Regels&Afspraken.
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Uitwerking GD6: De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de
groep en individuele leerlingen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Didactisch handelen Alle leerkrachten hebben de Post-HBO scholing positief afgerond en zijn nu NT2
Specialist. Het didactisch handelen blijft onze aandacht houden voor het komend
schooljaar. Leerkrachten zijn snel praktisch ingesteld en laten zich snel leiden door
gevoel ipv meetbare resultaten en afspraken. De genoemde gewenste situatie:de
individuele leerlijn van de leerling wordt gevolgd en bijgehouden, er is ruimte om
onderbouwd te versnellen. Leerkrachten hebben een hoge verwachting en hanteren een
duidelijke lesinstructie, nemen we daarom ook mee in het komende schooljaar.

Resultaatgebied Leerkrachtgedrag 3: Didactisch handelen

Huidige situatie + aanleiding Onze leerlingen hebben een diverse leerbehoefte qua
niveau. Hebben de leerkrachten voldoende zicht op het
niveau en de onderwijsbehoefte van onze leerlingen en
worden de lessen hierop aangepast? 
Niet alle leerkrachten hanteren het directe instructiemodel
of geven instructie op de verwerkingsstof ipv op de
lesinhoud.

Gewenste situatie (doel) De individuele leerlijn van de leerling wordt gevolgd en
bijgehouden, er is ruimte om onderbouwd te versnellen.
Leerkrachten hebben een hoge verwachting en hanteren
een duidelijke lesinstructie.

Activiteiten (hoe) Inhoudelijke zorgvergaderingen inplannen.

Consequenties organisatie 1. Planning van bijeenkomsten 
2. Kennis delen 
3. Proefperiode met collegiale consultaties 
4. Afnemen vragenlijst

Consequenties scholing Deelnemen en afronden opleiding Marnix College

Betrokkenen (wie) de teamleden

Plan periode wk 37 en 48

Eigenaar (wie) Directeur, Coordinator en IB-er

Kosten (hoeveel) Rest van offerte

Meetbaar resultaat Bij groepsbesprekingen en klassenbezoeken wordt er
zichtbaar gedifferentieerd in lesaanbod en -niveau

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Mei 2020, tijdens teamvergadering over de evaluatie
schooljaarplan

Borging (hoe) Notulen zorgvergaderingen.
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Uitwerking KD1: Implementatie van een nieuwe taalmethode Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Taalleesonderwijs Zie eerder verslag Taal-Leesonderwijs.

Gewenste situatie (doel) Er is een nieuwe taalmethode en deze is geimplementeerd

Activiteiten (hoe) 1. De methode TOM em SOM is aanwezig 
2. De leerkrachten zijn op de hoogte van de werkwijze van
de methode 
3. De nieuwe methode wordt ingezet bij de leerlingen die
daar aan toe zijn.

Betrokkenen (wie) de teamleden

Plan periode wk 37, 7 en 26

Eigenaar (wie) De teamleden

Kosten (hoeveel) Geen

Uitwerking KD2: Oprichten inspraak leerlingen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Verantwoording en dialoog Nav de uitkomsten van de WMK-vragenlijst is dit item als verbeterpunt naar voren
gekomen. Tijdens de teamvergadering is besproken dat leerlingeninspraak wenselijk is
en dat een leerlingenraad voor onze school ook wenselijk zou zijn. De conclusie was dat
daarvoor een stabiele groep op school aanwezig moet zijn. Qua leeftijd, taalbegrip en
doorstroom. Het vorig schooljaar was er zo'n groep aanwezig op onze school. Zij hebben
toen ook bv zelfstandig de digitale vragenlijst over Veiligheid af kunnen nemen. Dit
schooljaar is de populatie minder geschikt en daardoor het inrichten van een
leerlingenraad niet haalbaar. Er vindt veel doorstroom plaats, geen continuïteit, en het
taalniveau is minder hoog. Besloten wordt om dit per schooljaar opnieuw te bekijken en
voorlopig inspraak van leerlingen vooral te laten plaats vinden in de eigen groep.

Resultaatgebied Inspraak leerlingen

Gewenste situatie (doel) Leerlingen hebben inspraak op het schoolbeleid en hun
leerproces

Activiteiten (hoe) 1. Bespreken in het team (nav uitkomsten WMK vragenlijst)
2. Genereren van ideeën over de wijze waarop vw de
wisselende schoolpopulatie 
3. Proefdraaien met gekozen concept 
4. Borgen van afspraken

Betrokkenen (wie) coordinator en teamleden en leerlingen

Plan periode wk 34 en 4

Eigenaar (wie) Coordinator

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

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Kennis en vaardigheden die nodig zijn om NT2 kinderen in het regulier onderwijs te
begeleiden zijn specifiek. Om die reden zijn alle leerkrachten dit schooljaar afgestudeerd
voor de post-HBO opleiding NT-2 specialist bij het Marnix College.

De kennis en vaardigheden die binnen De Toverbal aanwezig zijn, worden ook
beschikbaar gesteld aan andere scholen en besturen. Ambulante begeleiding/nazorg
van de NT2 kinderen wordt geboden om de ontwikkeling en het welbevinden van de
leerlingen die uitstromen naar het regulier onderwijs nauwlettend te volgen en
begeleiden: NT2-kinderen hebben recht op een veilige en begeleide plaatsing in hun
nieuwe leeromgeving. Overleg en afstemming tussen de Toverbal en de vervolgschool
achten wij wenselijk, evenals begeleiding en advies aan de leerkrachten.

Alle leerkrachten hebben de opleiding van het Marnixcollege gevolgd voor NT2-
specialist. In principe heeft iedereen met goed gevolg deze HBO+opleiding voor de
Kerstvakantie in 2019 afgerond.

1 Leerkracht heeft vertraging opgelopen bij het afstuderen vanwege zwangerschaps- en
bevallingsverlof. Zij heeft op individuele basis afspraken gemaakt met het Marnix-college
en heeft in juni alsnog de opleiding afgerond..

Vanuit bovenschools is op Directie- en IB-niveau scholing Didactisch handelen
opgestart. Voor alle personeelsleden heeft deze scholing vervolg gekregen door middel
van het aanbod op de jaarlijkse Elan-studiedag in maart.

Afronden scholing NT2 specialist door
Marnix college

alle
teamleden

December
2019

Marnix
College

Volgens
offerte
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Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Vanuit bovenschools zijn er 2 kwaliteitskaarten afgenomen, de kwaliteitskaart Didactisch
handelen en de kwaliteitskaart Kwaliteitszorg. Het bleek dat deze beide kaarten later
nogmaals moesten worden afgenomen, nu alleen voor directie en IB. Doordat Directie
en IB ook al meegenomen waren in de eerste afnamerondes zijn de uitkomsten van
beide lijsten niet met elkaar te vergelijken e/of betrouwbaar. De analyse hiervan wordt
ook bovenschools gedaan.

Punten die na analyse opvallend zijn worden opgenomen in de komende jaarplannen.

Op schoolniveau zijn de vragenlijsten: Kwaliteitscultuur en Schoolklimaat afgenomen. Uit
beide vragenlijsten zijn geen actiepunten naar voren gekomen.

De WMK-kaart veiligheidsbeleving leerlingen is dit schooljaar niet via WMK afgenomen.
Er waren geen leerlingen die het Nederlands dusdanig begrijpen dat dit mogelijk was.
Wel zijn 2x per jaar onze eigen picto-lijsten Veiligheidsbeleving afgenomen en
geëvalueerd. Eventuele actie- of aandachtspunten worden opgenomen in het nieuwe
jaarplan.

WMK-lijst Effectieve lestijd Leerkrachten November
2019

Geen

WMK-lijst Didactisch handelen alle teamleden Maart 20120 Geen

WMK-lijst Veiligheidsbeleving
leerlingen

De
bovenbouwleerlingen

April 2020 Geen

WMK Schoolklimaat alle teamleden Mei 2020 Geen

WMK Kwaliteitscultuur alle teamleden April 2020 Geen

AZC-School De Toverbal
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Dit schooljaar wordt de school heringericht met nieuwe
vloerbedekking en meubilair

Aan het begin van het nieuwe schooljaar is de school volledig opnieuw ingericht qua
vloerbedekking en meubilair. Tot nu toe was er gebruik gemaakt van divers meubilair,
wat ver was en afkomstig van andere scholen. De school heeft nu een
verzorgdeuitstraling. Het is nog wachten op het schilderwerk, dat zal het puntje op de i
gaan zetten.

TSO-BSO De TSO wordt intern opgelost met inzet van
onderwijsassistenten. Omdat de leerlingen veelal van
buitenaf komen, kan er desgewenst van verschillende BSO
instanties gebruik gemaakt worden.

De TSO verloopt naar ieders volle tevredenheid. Kinderen woonachtig op het centrum
gaan naar huis, anders kunnen we de aantallen niet bemensen. Het is nu veel rustiger in
de school en dat heeft een positieve invloed op het middagprogramma.

Sponsoring De school heeft 1x in de 2 jaar een circusvoorstelling die
gesponsord wordt door de Rotary.

Er is dit schooljaar geen gebruik gemaakt van sponsoring. Wel werd ons een gratis
cultureel gebeuren aangedragen door de stichting Lucia Marthas. Zij zijn 4x op school
geweest om zang, dans en creativiteit te begeleiden. Het eindresultaat werd
gepresenteerd aan ouders.Ook is hiervan een filmfragment geplaatst op de website van
school en van Elan.

MR Er is op onze school vanwege de doelgroep alleen een
personeelsgeleding MR. Wel wordt gebruik gemaakt van de
MR-faciliteiten van 't Fonnemint.

De MR (personeelsgeleding) is akkoord gegaan met de jaarplannen, de evaluatie ervan,
het formatieplaatje, de begroting en de vakantieregeling.

Bijlagen

Naam Bestand

Evaluatieverslag Onderwijsresultaten NT2 De Toverbal 2019-2020 Evaluatieverslag_onderwijsresultaten_19-20.pdf
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Inleiding 
In dit evaluatieverslag worden de interventies naar aanleiding van de zorgsignalen geëvalueerd. 
 
Dit evaluatieverslag is met het team besproken in de opbrengstenvergadering van 13 augustus 2020. 
De conclusies uit dit verslag zijn uitgangspunten voor verbeteringen of veranderingen in het 
onderwijsleerproces van de school en worden opgenomen in het schooljaarplan. 
 
De toetsanalyses op groepsniveau zijn doorgesproken met de betreffende groepsleerkrachten en de 
interne begeleider tijdens de groepsbesprekingen van 23 en 25 juni 2020. Specifieke interventies die 
betrekking hebben op groepsniveau staan vermeld in de planningsdocumenten van de groep. 
 
 
 

Leerlingpopulatie:  
 
OBS de Toverbal is een school voor nieuwkomers met 71 leerlingen. De verdeling tussen jongens en 
meisje is gelijk.  Op dit moment komt het merendeel van de leerlingen uit Syrië en Eritrea. 
Tijdens een schooljaar is er veel instroom en uitstroom.  
 
De groepen zijn qua leerlingenaantallen gelijk verdeeld. Elke leerling wordt geplaatst in de leerlijn 
van Emmen. De vorderingen van de individuele leerling wordt bijgehouden op de leerlingenkaart. 
 
Na 20 en 40 weken onderwijs worden er Cito-toetsen afgenomen. Het moment van 20 en 40 weken 
onderwijs verschilt per leerling. Dat hangt af van het moment dat de leerling aangemeld is bij ons op 
school. 
 
De resultaten van 20 en 40 weken onderwijs per leerlijn van juli 2020 zijn te vinden op de volgende 
pagina. 
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Opbrengsten schooljaar 2019-2020: Juni 2020 
 

Resultaten na 40 weken: juni 2020 

Leerlijn 
Emmen 

Toetsnaam  Aantal lln. Percentage 
behaald 

Streefpercentage 
school  

1 Rekenen Cito 3.0 1 100% 80% 

2 Rekenen Cito 3.0 8 25% 80% 

3 Rekenen Cito 3.0 3 66,6% 80% 

4 Rekenen Cito 3.0 2 50% 80% 

5 Rekenen Cito 3.0 3 0% 80% 

6 Rekenen Cito 3.0 9 22,2% 80% 

7 Rekenen Cito 3.0 1 100% 80% 

 

Leerlijn 
Emmen 

Toetsnaam  Aantal lln. Percentage 
behaald 

Streefpercentage 
school  

1 AVI 1 100% 80% 

2 AVI 8 87,5% 80% 

3 AVI 3 100% 80% 

4 AVI 2 50% 80% 

5 AVI 3 33,3% 80% 

6 AVI 9 55,5% 80% 

7 AVI 1 100% 80% 

 

Leerlijn 
Emmen 

Toetsnaam  Aantal lln. Percentage 
behaald 

Streefpercentage 
school  

1 DMT 2018 1 100% 80% 

2 DMT 2018 8 75% 80% 

3 DMT 2018 3 66,6% 80% 

4 DMT 2018 2 50% 80% 

5 DMT 2018 3 33,3% 80% 

6 DMT 2018 9 44,4% 80% 

7 DMT 2018 1 100% 80% 

 

Leerlijn 
Emmen 

Toetsnaam  Aantal lln. Percentage 
behaald 

Streefpercentage 
school  

1 Spelling PI-dictee 1 100% 80% 

2 Spelling PI-dictee 8 75% 80% 

3 Spelling PI-dictee 3 100% 80% 

4 Spelling PI-dictee 2 50% 80% 

5 Spelling PI-dictee 3 100% 80% 

6 Spelling PI-dictee 9 33,3% 80% 

7 Spelling PI-dictee 1 100% 80% 

 

Leerlijn 
Emmen 

Toetsnaam  Aantal lln. Percentage 
behaald 

Streefpercentage 
school  

1 Spelling Cito 3.0 1 0% 80% 

2 Spelling Cito 3.0 8 62,5% 80% 

3 Spelling Cito 3.0 3 33,3% 80% 
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4 Spelling Cito 3.0 2 50% 80% 

5 Spelling Cito 3.0 3 33,3% 80% 

6 Spelling Cito 3.0 9 62,5% 80% 

7 Spelling Cito 3.0 1 100% 80% 

 

Resultaten na 20 weken: juni 2020 

Leerlijn 
Emmen 

Toetsnaam  Aantal lln. Percentage 
behaald 

Streefpercentage 
school  

3 Rekenen Cito 3.0 3 66,6% 80% 

5 Rekenen Cito 3.0 3 0% 80% 

6 Rekenen Cito 3.0 10 50% 80% 

 

Leerlijn 
Emmen 

Toetsnaam  Aantal lln. Percentage 
behaald 

Streefpercentage 
school  

3 AVI 3 33,3% 80% 

5 AVI 3 33,3% 80% 

6 AVI 10 60% 80% 

 

Leerlijn 
Emmen 

Toetsnaam  Aantal lln. Percentage 
behaald 

Streefpercentage 
school  

3 DMT 2018 3 33,3% 80% 

5 DMT 2018 3 0% 80% 

6 DMT 2018 10 50% 80% 

 

Leerlijn 
Emmen 

Toetsnaam  Aantal lln. Percentage 
behaald 

Streefpercentage 
school  

3 Spelling PI-dictee 3 33,3% 80% 

5 Spelling PI-dictee 3 33,3% 80% 

6 Spelling PI-dictee 10 40% 80% 

 

Leerlijn 
Emmen 

Toetsnaam  Aantal lln. Percentage 
behaald 

Streefpercentage 
school  

3 Spelling Cito 3.0 3 33,3% 80% 

5 Spelling Cito 3.0 3 0% 80% 

6 Spelling Cito 3.0 10 20% 80% 

Resultaten 

Dwarsdoorsnede eindtoetsen 
Op OBS de Toverbal nemen wij wel de Cito toetsen af. Doordat elke leerling op zijn eigen niveau 
getoetst wordt is het heel lastig op conclusies te trekken uit de dwarsdoorsnede. Deze is om die 
reden ook niet toegevoegd aan dit verslag. 
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Conclusies en vervolgstappen  
Op basis van de gegevens worden de volgende conclusies getrokken: 

• Bij de leerlingen die 40 weken onderwijs hebben gehad zien wij dat ze de laatste periode 
slechter hebben gescoord. Mogelijke oorzaak hiervan is het sluiten van de school vanwege 
de Corona uitbraak, hierdoor hebben de leerlingen een minder grote groei doorgemaakt dan 
verwacht.   

• Bij de leerlingen die 20 weken onderwijs hebben gehad zien wij dat het sluiten van de school 
bij de Corona uitbraak van grote invloed is op de resultaten van deze leerlingen. De 
leerlingen uit deze groep hebben maar een paar weken onderwijs in de school gehad en 
hebben daardoor een minder grote groei doorgemaakt dan verwacht. 

• Daarnaast valt op dat de leerlingen op de Cito spelling slechter scoren dan op het PI-dictee.  
 
De komende periode nemen we de volgende maatregelen:  

• Het taal/ spellingsaanbod goed bekijken in alle groepen. 

• Daarnaast na de 1ste periode de resultaten van de diverse toetsen naast de gegevens van juni 
2020 leggen om te kijken of er vooruitgang zichtbaar is. 
 

De maatregelen worden verwerkt in het schooljaarplan, evaluatiemomenten worden gepland, 
consultaties worden gepland, successen worden gevierd. 
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Onderwijsresultaten (OR 1) 2020  
  
In schooljaar 2019-2020 is er wederom geen eindtoets afgenomen. Dit omdat de leerlingen 
in groep 8 op OBS de Toverbal korter dan 5 jaar in Nederland zijn en daardoor een 
ontheffing hebben voor de Centrale eindtoets. 
 

Uitstroom en schooladvies:   
  

Leerling   Score   Advies 
eindtoets   

Advies 
drempeltest   

Advies 
school   

Advies 
heroverwegen?   

Nieuw 
advies    

S.    VMBO- TL Nee   

Y.    VMBO- B + 
LWOO 

Nee   

T.    ISK Nee   

H.    ISK Nee   

A.    ISK Nee   

K.    ISK Nee   

H.    VSO Nee  

H.    VSO Nee   

 

  
Conclusie(s) en actie(s) op leerlingniveau: 
Een groot deel van de leerlingen stroomt uit naar het ISK dit omdat zij nog niet ver genoeg zijn om te 

kunnen starten in het reguliere VO. Er zijn twee leerlingen die uitstromen naar het reguliere VO. Dit 

is erg knap aangezien de leerlingen nog maar een jaar onderwijs hebben gehad op OBS de Toverbal.  
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Monitoring sociale veiligheid schooljaar 2019-2020 
 

Monitoring gegevens 
Voor het in kaart brengen van de sociale competenties, welbevinden en veiligheid maakt de school 
geen gebruik van: Viseon, KanVas, Scol, of de KiVa-monitor.  
Voor schooljaar 2019-2020 zijn de gegevens zoals die hieronder bij de paragraaf “resultaten” zijn 
opgenomen, daarom niet doorgegeven aan de onderwijsinspectie.  
 
Gezien het feit dat bovengenoemde monitors veel te talig is kunnen wij deze niet afnemen bij onze 
schoolpopulatie. Daarom zijn er geen gegevens doorgegeven aan de inspectie.  
Wel hebben wij een eigen, non-verbaal meetsysteem gemaakt om het sociaal welbevinden te meten 
bij onze leerlingen. Deze wordt 2x per jaar afgenomen. Als de Nederlandse taal in bij de 
bovenbouwleerlingen voldoende aanwezig is nemen we bij deze leerlingen de 
veiligheidsbelevingslijst van het WMK af.  
 
In het verslag onderwijsresultaten 2019-2020 van maart 2020 zijn de vragenlijsten van alle groepen 

volledig geanalyseerd en zijn er conclusies getrokken. Zie voor de analyse hoofdstuk  zicht op 

ontwikkeling en resultaten van het verslag onderwijsresultaten 2019-2020 van maart 2020. 

Analyse en conclusie(s) 
• In november 2019 zijn de vragenlijsten afgenomen. Hier kwamen geen bijzonderheden uit. 

Vervolgstappen 

Vanwege Corona zijn in april 2020 de vragenlijsten niet afgenomen. In november 2020 zal de 

vragenlijst opnieuw afgenomen worden en deze zal geanalyseerd worden. Naar aanleiding van deze 

analyse zullen er nieuwe conclusies en interventies genomen worden.  
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Gegevens in-, door- en uitstroom schooljaar 2019-2020 

Overzicht in – en uitstroom 
 Instroom Uitstroom 

Augustus  6 2 

September  3 14 

Oktober  3 2 

November  6 7 

December  1 2 

Januari  7 4 

Februari  6 20 

Maart  0 3 

April  0 4 

Mei 3 0 

Juni 2 5 

Juli 0 7 

   

Totaal  37 70 

In het schooljaar 2019-2020 hebben in totaal 107 kinderen op De Toverbal gezeten, wisselend over 

het gehele schooljaar. 

Kengetallen door- en  uitstroom 2019-2020 
Onderwerp Groep 1 t/m 8 

Aantal leerlingen op 1 oktober dat voor de tweede keer in het leerjaar zit. 
(groep2 t/m 8) 

0 

Aantal leerlingen op 1 oktober met een individuele leerlijn. alle lln. werken met een 
ontwikkelingsperspectief 

Aantal leerlingen op 1 oktober met een LGF-financiering. 0 

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is uitgestroomd naar een andere 
basisschool of naar onbekende bestemming. 

70 

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is ingestroomd 39 

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is uitgestroomd naar het speciaal 
basisonderwijs (SBO) 

1 

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is uitgestroomd naar het SO 
(Expertisecentra). 

0 

Aantal leerlingen dat vanuit groep 7 is uitgestroomd naar het VO 0 

Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar het ISK 4 

Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar het 
leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). 

1 

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het V(S)O: 

• VSO 

• Schakelklas 

• VMBO- basis+ LWOO 

• VMBO- kader 

• VMBO- theoretisch 

• HAVO 

• VWO 

• Gymnasium 

8 
2 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
0 

Gemiddeld aantal leerlingen 50 

Leerlingen korter dan 1 jaar in Nederland (“nieuwkomers”) 90% van de schoolpopulatie 

                                                                           


