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Inleiding 
 

In dit schoolplan staat beschreven hoe wij onze school willen ontwikkelen in de periode 2019-2023.  

Op basis van onze eigen sterkte-zwakte analyse en wat er op ons afkomt, hebben wij doelen voor 

onze school bepaald. Daarin hebben we de ontwikkelingen in de omgeving en de context van de 

school betrokken in de wensen voor nieuw beleid.   

 

Dit schoolplan geeft aan ouders, het team en het bestuur duidelijkheid over wat we de komende 

periode willen bereiken met het onderwijs op onze school en hoe wij hieraan vorm gaan geven. Met 

dit plan voldoen we aan de wettelijke eisen. 

 

Het schoolplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het team en de 

medezeggenschapsraad. Op basis van data die de school ter beschikking staat, is een 

sterkte/zwakte analyse uitgevoerd (Hoofdstuk 1). Dit hoofdstuk gaat in op de positie van de school in 

het dorp, op de positie op bestuurlijk niveau, de financiële positie en er wordt ingezoomd op de 

leerlingenpopulatie van de school en wat deze aspecten betekenen voor het onderwijs in deze 

schoolplanperiode. De huidige stand van zaken met betrekking tot een aantal wettelijk verplichte 

onderdelen van een schoolplan staat in hoofdstuk 2 beschreven. Na een afweging komt de school 

tot een aantal beleidsvoornemens voor de komende periode (zie Hoofdstuk 3), waarin wordt 

ingegaan op wat de school de komende vier jaar wil gaan ontwikkelen.  

 

Op haar beurt vormt dit schoolplan weer de grondslag voor de jaarplannen, projectplannen en 

schoolgidsen die in de komende vier jaar worden samengesteld. Het plan komt tegemoet aan de 

behoefte om continu de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ondanks dat dit plan zorgvuldig tot 

stand is gekomen, blijft het een plan, dus evoluerend van aard, gericht op voortdurende ontwikkeling 

van de praktijk.  

 

Winsum, juli 2019 

Jaap Rosema, directeur 
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Hoofdstuk 1  
 
Positionering van onze school 
Openbare basisschool Tiggeldobbe maakt onderdeel uit van de stichting Lauwers en Eems, 
gevestigd in Warffum. Ons schoolbestuur omvat naast primair onderwijs ook een tak voor 
voortgezet onderwijs. De ontwikkeling van het primair onderwijs is erop gericht om te zorgen dat 
iedere leerling kwalitatief hoogstaand en innovatief onderwijs krijgt. De manier waarop scholen 
daar vorm aan geven is per school verschillend. Dit is o.a. afhankelijk van ontwikkeling van de 
kinderen, van de ontwikkeling van het team en leerlingen- en ouderpopulatie. 
Onze school stelt leerlingen in staat hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.  
  

Tiggeldobbe is een reguliere school voor primair onderwijs, waar kinderen vanaf 4 jaar zich 

ontwikkelen ter voorbereiding op het functioneren als zelfstandige burgers in de samenleving. 

 

Positie in het dorp 

Het Schoolbestuur L&E is met twee scholen, de Tiggeldobbe en De 9 Wieken, vertegenwoordigd 
in het dorp Winsum. Ouders die kiezen voor openbaar onderwijs, hebben dus de keus uit twee 
locaties. Daarnaast zijn er nog twee scholen van het VCPO-Noord Groningen en een 
gereformeerde school in het dorp.  
De Tiggeldobbe is gelegen in de wijk Ripperda in Winsum. De wijk is in de jaren 70 van de vorige 
eeuw gebouwd. De kinderen die de school bevolken komen vooral uit deze wijk en uit de wijken 
Potmaar (jaren 90) en de Brake (na 2000). Ook uit de nieuwe wijk Munster verwachten we dat 
kinderen onze school zullen gaan bezoeken. Daarnaast zijn er kinderen bij ons op school uit de 
andere wijken in dit dorp of van buiten Winsum. De ouders kiezen dan bewust voor onze school 
vanwege het prettige schoolklimaat (omgang met kinderen en ouders), ons concept of de hoge 
opbrengsten. De school schommelt al een aantal jaren rond de 215 leerlingen. De verwachting is 
dat dit aantal de komende jaren licht zal verminderen. Doordat er niet veel wordt bijgebouwd in 
het dorp en er weinig migratie meer is staat de instroom onder druk.  
Echter omdat in 2022 onze school intrek zal nemen in de Tirrel verwachten we een stabilisering 
van de aantallen De Tirrel wordt een uniek gebouw met waardevolle uitgangspunten. Het wordt 
een onderkomen waar twee scholen, een tehuis voor mensen met dementie, revalidanten en drie 
kinderopvang organisaties zullen intrekken. Ook de buurt en verschillende organisaties zullen hun 
plek hier gaan vinden. Het gebouw herbergt ook een sporthal en een gymnastiekzaal. Met de 
verhuizing naar een nieuw gebouw en de visie waarop de Tirrel figuurlijk is gebouwd, is de 
verwachting dat ouders dit concept omarmen en vaker zullen kiezen voor onze school. Zie voor 
meer informatie en de uitgangspunten: www.detirrel.nl. 
 

1.1 Missie en visie van onze school 

Motto  Onderwijs voor de toekomst.  
Alles wat we op school doen is er op gericht om bij kinderen ontwikkeling te stimuleren en kennis 
en vaardigheden mee te geven om in de toekomst volwaardig in de wereld mee te kunnen doen. 
 
Missie  

Als school willen we kinderen helpen en stimuleren in en bij hun ontwikkeling.  
We willen een school zijn, waar we uitgaan van de behoefte die elk kind van nature heeft om zich 
te ontwikkelen. Die behoefte willen we stimuleren, begeleiden en sturen en ieder kind dat bieden, 
wat het nodig heeft.  
 
Visie 
We willen een school zijn waar ieder kind ertoe doet en waar in samenwerking met ouders als 
onze natuurlijke partners en de kinderen veilig, prettig en betrokken wordt gewerkt aan de 
ontwikkeling van het kind. Dit in een stimulerende omgeving. De opbrengsten doen ertoe. 
 
Leren doe je zelf en voor jezelf. Kinderen ontwikkelen zich niet lineair, ontwikkeling gaat in sprongen. 
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Deze eigenschappen 

http://www.detirrel.nl/
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blijven behouden door een goed onderwijsaanbod met een uitdagende leeromgeving. Een uitdagende 
leeromgeving biedt voldoende materialen voor kinderen waarmee ze zich kunnen ontwikkelen binnen de 
leerlijnen die we stellen. Die leerlijnen worden voor kinderen steeds inzichtelijker naarmate ze ouder 
worden. Het belangrijkste doel van onderwijs is het aanbod van de volgende stap: als leerkracht ben je 
steeds op zoek naar de zone van de naaste ontwikkeling: het verschil tussen wat een kind zonder hulp kan 
en wat een kind met hulp kan (Lev Vygotski, sociaal- constructivist). Hiervoor is het nodig dat de leerkracht 
weet wat een kind kan en wat de volgende stap in de ontwikkeling/ leerlijn is. De drie doelen van onderwijs 
zijn voor ons (Ontleend aan onsonderwijs2032, eindadvies):  

 Het ontwikkelen en ontdekken van de eigen persoonlijkheid (waardig). Dit heeft als doel, dat 

kinderen zichzelf goed kennen en daarmee goede keuzes voor zichzelf leren maken 

(persoonsvorming). Luc Stevens noemt dit autonomie, Gert Biesta noemt dit subjectivatie.  

 Het ontwikkelen van de sociale vaardigheden (aardig). Dit heeft als doel je op een plezierige 

manier te verhouden tot anderen en je rol in de maatschappij respectvol te kunnen vervullen 

(maatschappelijke toerusting). Luc Stevens noemt dit relatie, Gert Biesta noemt dit socialisatie.  

 Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties (vaardig). Dit heeft als doel kinderen 

voor te bereiden op hun rol in de maatschappij en op de arbeidsmarkt (kennisontwikkeling). Luc 

Stevens noemt dit competentie, Gert Biesta noemt dit kwalificatie.  

Wij vinden dit als school een beschrijving waarin wij ons herkennen en een beeld dat we na willen 

streven. 

Kernwaarden   

Onze kernwaarden zijn waarden die door de medewerkers onderschreven worden en die ten 
grondslag liggen aan onze werkwijze in de dagelijkse praktijk. Onze kernwaarden zijn: 
 
Verbondenheid; alleen in een omgeving waar aandacht is voor elkaar kunnen mensen tot bloei 
komen. Daarom werken we aan goede onderlinge relaties en een veilige omgeving. Dat geldt 
voor zowel binnen de school als naar organisaties buiten de school. Kinderen maken daarin een 
ontwikkeling door en mogen daarin “fouten” maken.  
 
Authenticiteit en eigenaarschap en verantwoordelijkheid 
Ieder mens is uniek. Ieder kind mag zich ontwikkelen tot wie hij is. Het is de opdracht in deze 
wereld om te worden wie je bent. Dat betekent dat we het kind moeten helpen zich bewust te 
worden van zijn talenten en mogelijkheden. Kinderen kunnen daar op hun niveau eigenaar zijn of 
worden van eigen processen, gedragingen en ontwikkeling. Daarmee kunnen zij zelf hun 
verantwoordelijkheid (leren) dragen voor hun gedrag en ontwikkeling. Hun zelfstandigheid wordt 
hiermee vergroot. Dit geldt ook voor de leerkrachten. 
 
Vakmanschap; onze leerkrachten ontwikkelen hun pedagogisch- didactische vaardigheden 
continu. Zij zijn op de hoogte van de ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Zo nodig passen ze 
hun lesgeven aan. Het is de verantwoordelijkheid van de professional om zichzelf te ontwikkelen.  
 
Passie; om ervoor te zorgen dat onze kernwaarden zichtbaar worden, verwachten we dat alle 
medewerkers hun werk met passie doen, motiverend zijn voor anderen en dat zij hoge eisen 
stellen aan hun eigen ontwikkeling en die van collega’s.  
 
Wij onderscheiden bij het realiseren van het bovenstaande zes domeinen. Wij noemen deze hier, 
met de accenten die wij hierbij belangrijk vinden. 
 
1 Pedagogisch klimaat, sociale veiligheid, burgerschap en integratie  
Doel: een veilig klimaat creëren voor de optimale ontwikkeling van ieder kind, kinderen stimuleren 
om vaardigheden te verwerven voor kansrijke deelname aan de maatschappij. 
Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om te leren en te ontwikkelen. Kinderen brengen een 
groot deel van de tijd door in een groep en een open groepsklimaat heeft een positieve invloed op 
succes. Jongeren in een negatief groepsklimaat vervelen zich vaak, missen perspectief en voelen 
zich niet “veilig”. Extreem strenge en onduidelijke regels, geen vertrouwen en aandacht krijgen en 
leraren die zich niet aan de regels houden, hebben een negatief effect op het leefklimaat. 
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2 De basisvaardigheden, opbrengstgericht werken; goed onderwijs 
Doel: de resultaten van de instrumentele vakken als taal, lezen en rekenen zijn (naast die van de 
oriënterende en creatieve vakgebieden) van groot belang. 
Ze zijn de basis voor succesvolle deelname aan de maatschappij en voor levenslang leren. De 
kern van ons handelen is erop gericht om goed onderwijs te geven. Goed onderwijs, waarbij het 
handelen van de leerkracht bepalend is voor goede opbrengsten. Dit handelen van de 
leerkrachten is ingebed in een systeem van kwaliteitszorg die ondersteunt in het opbrengstgericht 
werken. 
 

3 Toekomstgericht leren 
Doel: vaardigheden verwerven, welzijn en competentiegevoel bevorderen in een steeds 
veranderende omgeving. Kennis is belangrijk. Omgaan met die kennis en het zelf verwerven van 
kennis en dit plaatsen in de context en leren verifiëren is zeker zo belangrijk. 
We staan voor de opdracht om vorm te geven aan het onderwijs in samenwerking, communicatie, 
ICT-geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden, creativiteit, probleemoplossend vermogen, 
kritisch denken, maatschappelijke redzaamheid en burgerparticipatie. 
 
4 Differentiatie / gepersonaliseerd leren  
Doel: recht willen doen aan de authenticiteit en de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van 
ieder kind.  
We gaan uit van talenten en mogelijkheden niet van “defecten”. Ieder kind mag zichzelf zijn; 
authenticiteit vormt de basis voor de inrichting van ons onderwijs. Kinderen leren verschillend, 
dus de onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van ieder kind zijn anders. Het onderwijs moet zo 
veel mogelijk ruimte bieden voor differentiatie.  
Meer gepersonaliseerd leren, onderwijs op maat, zodat ieder kind de kans krijgt om optimaal te 
groeien in kennis en kunde is een doelstelling. Technologische ontwikkelingen kunnen daarbij 
een goed hulpmiddel zijn om dit vorm te geven. 
 
5 Educatief partnerschap 
Doel: Optimale kansen proberen te bieden voor ieder kind door samenwerking met de ouders 
Wij zetten in op educatief partnerschap om een optimale kans aan ieder kind te bieden. Definitie 
educatief partnerschap Een wederzijdse betrokkenheid van ouders en school teneinde optimale 
omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. 
Daartoe gaan we met elkaar in gesprek en werken we zoveel mogelijk samen. We verwachten 
daarbij van ouders dat ze onderwijsondersteunend gedrag tonen door het helpen, sturen en 
stimuleren van hun kinderen.  
De korte lijnen in de driehoek kind, ouder, school vinden we hierin belangrijk. Een kind moet 
zich veilig en vertrouwd voelen en betrokken zijn bij de eigen ontwikkeling. Er is aandacht voor de 
ervaringen, het plezier en de zorgen van het kind. Die driehoek is ook verbeeld in ons logo. 
 
6 Passend onderwijs 
Doel: het ondersteuningsaanbod afstemmen op onze doelgroep. 
We stemmen ons ondersteuningsaanbod af op onze doelgroep. Samen met andere 
onderwijsaanbieders zorgen we voor een dekkend aanbod in de regio. We communiceren 
hierover op een heldere en proactieve manier naar ouders en onderwijspartners.  
Leidraad voor Passend Onderwijs is ‘het kind centraal’ en zo dicht mogelijk bij huis. ‘Wat kan een 
kind? Wat heeft het nodig. Kan de school de juiste ondersteuning bieden? En zo niet welke 
school wel en welke aanpassingen moeten we maken zodat het wel lukt’, zijn vragen die steeds 
gesteld moeten worden om het kind een zo optimaal mogelijke begeleiding te bieden. 
    

1.2 Leerlingenpopulatie 
Inleiding: Om het onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van leerlingen 
is een kennis van de leerlingenpopulatie nodig. Deze informatie is gewenst bij beleidsmatige 
afwegingen, voor de korte en de langere termijn. 
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Deze informatie krijgen we geanonimiseerd uit het schoolgewicht van DUO. Zij geven input op 
basis van een aantal criteria. (Opleidingsniveau van de ouders, het gemiddeld opleidingsniveau 
van alle moeders op school, het land van herkomst van de ouders, de verblijfsduur van de 
moeder in Nederland en of ouders in de schuldsanering zitten.)  
Daarnaast gebruiken we informatie uit overleg met ouders en de contacten die er zijn met 
ondersteunende organisaties, zoals de wijkagent, Centrum Jeugd en Gezin en kinderopvang.  
 

De school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in kaart gebracht (zoals boven 

aangegeven) en uit de analyses van resultaten van de grote en kleine zorgcyclus* en van kennis 

die impliciet bij leraren beschikbaar is. 

 

*Binnen de kleine zorgcyclus is de les het vertrekpunt voor de analyse en planning van het dagelijks 

handelen van de leerkracht. Dit in tegenstelling tot de grote zorgcyclus (gzc), waarbij het startpunt 

wordt gevormd door de analyse van methode-onafhankelijke toetsen of ander meta-data.  

Bij de kleine zorgcyclus gaat het om onderzoekende, formatieve evaluatie van de op die dag gegeven 

les. Leerkrachten (en leerlingen) gaan daarbij dagelijks na of de leerdoelen beheerst worden. De 

formatieve evaluatie komt tot stand door middel van observaties en analyse van het dagelijks werk 

van de leerlingen. Deze evaluatie mondt samen met eerder verworven inzichten over het kind en de 

groep uit in onderbouwde suggesties (in termen van [vak]didactische kenmerken) voor het handelen 

van de leerkracht bij deze leerdoelen. Aan het eind van een blok vormt de methode-afhankelijke 

toets het vertrekpunt voor analyse en planning van het komende blok of de komende blokken. 

 

De resultante van het denkproces/de evaluatie (een handelende suggestie voor een kind/groep kinderen) 
leg je vast in de groepsmap/dagelijkse voorbereiding (= dus geen verhaal, maar een notitie!), want dit bevat 
waardevolle informatie over het onderwijs aan het kind en geeft het onderzoeksproces weer van waarom 
een leerling opvalt (indicator 6.4 van de kijkwijzer van L&E). 
En dat kan -op een later moment tijdens de schoolperiode- zeer bruikbare informatie blijken te bevatten.  

 

 

1.2.1 Opleidingsniveau en maatschappelijke positie ouders Tiggeldobbe en het 
schoolgewicht 
Het aantal gewogen kinderen 
(kinderen waarvoor door de 
achtergrond van ouders extra 
financiële middelen ingezet 
kunnen worden) van de 
Tiggeldobbe blijft in vergelijking 
met de afgelopen 5 jaar op 
stabiel op circa 4,% van de 
totale populatie. 
In toenemende mate hebben 
we te maken met kinderen 
waarvan de ouders gescheiden 
zijn. Soms al op het moment dat een 3-jarige wordt aangemeld. Dit leidt soms tot spanningen 
rond een kind. In de wijk Ripperda zijn huizen “gereserveerd” voor ouders die in een crisissituatie 
zijn beland (o.a. scheiding). Daarvan bezoeken kinderen onze school.  
De meeste kinderen bezoeken voor ze bij ons komen een kinderopvang (Kids2b). Na (en een 
enkeling voor) schooltijd is er een grote groep kinderen (ca. 20 %) die naar de BSO gaat. 
Kinderen die van buiten het dorp (ca.3%) voor onze school kiezen hebben als motivatie de visie 
en de uitwerking daarvan van de school. Ook zijn er ouders die de keus maken omdat hun kind 
“ongelukkig” is op een andere school, achterstand heeft of zich niet kan vinden bij de invulling van 
de ontwikkelings- leerbehoefte van hun kind.  
 

Opleidingsniveau ouders

WO Universitair HBO MBO VWO

HAVO MAVO VMBO anders
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Uit het cohortonderzoek: migratieachtergrond, inkomen en eenoudergezinnen 
In vergelijking met de landelijke percentages (16 tot 18%), komen op de Tiggeldobbe weinig 
kinderen met een niet-westerse migratie achtergrond (gem. 6 %). Dit is gemeten tot en met 2015, 
maar deze trend heeft zich voortgezet tot 2019. Het is aannemelijk dat dit de komend jaren niet 
veel anders zal zijn. 
Ten aanzien van de ouders met een laag inkomen is gekeken naar de periode 2009-2017 en zijn 
de percentages op onze school met 33 % iets lager dan het landelijk gemiddeld (rond de 39%). 
Onder een laag inkomen wordt de laagste 40% van de huishoudinkomens verstaan.  
Ten aanzien van kinderen uit eenoudergezinnen in de periode 2009-2017 is er landelijk gezien 
een lichte stijging van 14 naar 16% gemeten. Voor de Tiggeldobbe bedraagt dat nu ca. 15%.  
Voor zowel de bekostiging als een evt. correctie van uitkomsten van referentieniveaus of cito-
uitslagen speelt het schoolgewicht een rol. Het schoolgewicht (zie ook 1.2) is voor de 
Tiggeldobbe 0 
 
1.2.2 Het onderwijsondersteunend klimaat en culturele participatie 
De educatieve thuisomgeving is school breed redelijk gunstig: een lidmaatschap van de 
bibliotheek, sportvereniging, scouting, of een culturele instellingen komt regelmatig voor. Er is een 
gemiddelde leescultuur, waarin leerlingen op jonge leeftijd worden voorgelezen. 
De thuistaal is bijna bij ieder kind (99%) Nederlands. Kinderen met een andere thuistaal kunnen 
als ze instromen deel gaan nemen aan de Taalklas in onze andere openbare school in Winsum. 
 
1.2.3 Ouders en school 
Het pedagogisch-didactisch repertoire van het team vormt het hart van goed onderwijs. De 
condities, het bestuur en de context zijn structuren die hier omheen staan. 

Het bestuur is de verbinding tussen de school en de context. De context van de school is veelal 
lastig te beïnvloeden door de school. Het bestuur heeft hierin een strategische rol op het gebied 
van huisvesting, wet- en regelgeving, lokaal onderwijsbeleid, verwerven van subsidies, toegang 
tot kennis en expertise, etc. 

Een belangrijke partij in de schoolcontext zijn de ouders. Wij willen ouders benaderen als 
‘educatieve partners’. Samen met het bestuur doen we dat vanuit het besef dat schoolsucces 
voor een belangrijk deel afhangt van een ondersteunend thuisklimaat, dat het leren en de 
ontwikkeling van kinderen sterk kan bevorderen. De mening van ouders doet ertoe! De driehoek 
kind-ouders-school is daarbij een leidend principe. Deze driehoek is symbolisch ook te zien in ons 
logo. 

De ouders hebben, zo blijkt uit tevredenheidspeilingen en gesprekken met ouders en 
medezeggenschapsraad, voor het merendeel een positieve houding ten opzichte van de school. 
Ze geven blijk van vertrouwen in directie en team en waarderen de sfeer en het pedagogisch 
klimaat op school en stellen inhoudelijke informatie over het leren op prijs. Er is bij een groot 
aantal ouders betrokkenheid op het leren van hun kind en op onderwijskundige zaken. Dit is te 
zien aan de opkomst bij de informatieavonden en tafeltjesmiddag en de omgekeerde 
oudergesprekken. Deze betrokkenheid bevordert de attitude van de leerlingen ten opzichte van 
school en leren. Het is moeilijker om ouders te krijgen voor het uitvoeren van hand- en 
spandiensten en het ondersteunen bij bijvoorbeeld excursies op school. 

Uit studies over onderwijs blijkt dat de mate waarin verwachtingen van ouders ten aanzien van de 
school overeenkomen met het (werkelijke) beeld van de school een succesfactor zijn. Uit recente 
tevredenheidspeilingen blijkt dat de verwachtingen ten aanzien van leerprestaties en de 
schoolloopbaan overwegend hoog gestemd zijn bij de ouders van de Tiggeldobbe. Verder is uit 
onderzoek bekend dat het verwoorden van positieve, reële verwachtingen door opvoeders een 
doorslaggevende factor kan zijn bij schoolsucces. Op school maakt het expliciet uiten van hoge 
verwachtingen onderdeel uit van lesobservaties al dan niet verbonden met de gesprekkencyclus 
in het kader van personeelsbeleid. In gesprekken met ouders is het uiten van verwachtingen 
eveneens onderwerp van gesprek. Maar ook impliciet krijgt dit veel aandacht. Een voorbeeld is 
de contactmomenten van ouders en kind(eren), waarbij leerlingen bewust een rol krijgen 
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toebedeeld om aan ouders te vertellen wat ze kunnen en wat ze willen leren. Het is aan de 
leerkracht om die rol zo toe te snijden op de leerling dat die moet reiken naar een welbepaald 
volgend niveau van ontwikkeling. De ambitie voor de komende schoolplanperiode is om een paar 
flinke stappen in de goede richting te zetten en dit te verankeren in de schoolcultuur. 
 
1.3 Omgevingsanalyse; wat komt er op ons af? 
De (educatieve) omgeving om ons heen is sterk in ontwikkeling. Ontwikkelingen op het gebied 
van techniek, de arbeidsmarkt en in het sociale domein gaan in een rap tempo. De huidige trends 
zullen leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij waar we de jeugd op moeten 
voorbereiden. Van het onderwijs vraagt dit tijdig en adequaat inspelen op deze ontwikkelingen. Dit 
vraagt een grote mate van professionaliteit en flexibiliteit van het onderwijs en de mensen die hier 
werken. 
Door de politiek wordt er vanuit diverse terreinen hoopvol naar het onderwijs gekeken om een 
maatschappelijke bijdrage te leveren. Het is aan de school om hier juist op in te spelen. 
Daarnaast zien we ook meer onderwijs-eigen ontwikkelingen op ons af komen zoals onderwijs 
vanaf drie jaar, aanscherpen van de veiligheid van leerlingen (pestprotocol en meldcode), 
bewegingsonderwijs (vakleraren), gezondheid (gewicht) en cultuuronderwijs. Dit alles is nog niet 
uitgewerkt maar het geeft wel aan dat er diverse ontwikkeling aan gaan komen in de komende 
periode. 
In de Strategische Agenda 2018-2021 van de PO-Raad (https://vimeo.com/256645221) beschrijft 
de sector vijf ambities die een rol spelen in de verdere ontwikkeling van die sector: onderwijs is 
samen opgroeien, onderwijskwaliteit is verantwoordelijkheid nemen, innoveren is samen leren, 
leraar is een waardevol beroep en besturen is een vak.  
De laatste jaren hebben we te maken gekregen met de concretisering van een aantal grotere 
onderwijskundige ontwikkelingen zoals Passend Onderwijs en Opbrengstgericht werken. Op het 
gebied van de zorgplicht en de positie van de ouders zijn inmiddels ervaringen opgedaan. 
Passend onderwijs vraagt een nog betere afstemming tussen alle partijen in onderwijs en zorg. 
Dit zal de komende periode zeker nog meer aandacht vragen om de uitgangspunten van passend 
onderwijs echt tot hun recht te laten komen. 
De inspectie heeft haar wijze van toezicht houden gewijzigd. In het nieuwe kader wordt niet alleen 
gekeken naar scholen onder het basisniveau, maar het is aangevuld met stimulerend toezicht 
voor scholen die daarboven presteren en zij beoordelen de kwaliteit van het bestuur. De 
periodieke risicoanalyse van alle scholen wordt aangevuld met bredere en ook meer 
vooruitkijkende indicaties voor de kwaliteit en de financiën met informatie van de scholen en de 
besturen zelf. Het toezicht wordt geordend op bestuursniveau met oog voor de samenhang 
tussen kwaliteit en financiën. Het toezicht wordt gedifferentieerd: scholen die risico's vertonen en 
niet aan de basiseisen voldoen, scholen die dat wel doen maar beter kunnen en scholen die al 
ruimschoots aan de eisen voldoen en zich voortdurend verbeteren. In de nabije toekomst zal de 
waardering van de opbrengsten van het onderwijs plaatsvinden aan de hand van 
referentieniveaus*. Daarop zullen we anticiperen.  
De gemeente Het Hogeland zal de komende jaren haar ambities duidelijk maken.  Dat het daarbij 
zal gaan over de samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg, is redelijkerwijs aan te nemen. 
Tot slot zullen landelijke ontwikkelingen op het gebied van integrale kindcentra en onderwijs 
worden vertaald naar de Groningse situatie. 
L&E heeft recentelijk de kernwaarden herbevestigd voor de komende jaren in het Koersplan. Het 
gaat om de volgende uitgangspunten: 

*De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen moeten beheersen voor taal en 
rekenen. Er zijn vier fundamentele niveaus en vier streefniveaus (1F t/m 4F en 1S t/m 4S) voor primair onderwijs, 
(voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Tussen de vier niveaus is sprake van overgangen of 
drempels. Dit zijn de overstappen die leerlingen maken binnen het onderwijssysteem. 

Bij referentieniveaus gaat het bij rekenen om vier domeinen of hoofdonderwerpen: getallen, verhoudingen, meten en 
meetkunde en verbanden. Voor rekenen gaat het om van elkaar onderscheiden fundamentele (F) en streefniveaus (S), 
welke beide op drie niveaus zijn beschreven (1F t/m 3F en 1S t/m 3S). De fundamentele niveaus richten zich op basale 
kennis en inzichten en zijn gericht op een meer toepassing gerichte benadering van rekenen. De streefniveaus 

https://vimeo.com/256645221
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bereiden al voor op de meer abstracte wiskunde. Bij rekenen is er, in tegenstelling tot taal geen vierde niveau, omdat 
dat het domein van de wiskunde is. 

Veilige en stabiele omgeving 
Iedereen heeft een stabiele en veilige basis nodig om te kunnen groeien. Een omgeving die hen 
opvangt als het tegenzit, die hen overeind helpt en die richting geeft. 
 
Ruimte voor ieder individu 
Hoe mensen zich ontwikkelen is per persoon verschillend. Ieder mens is uniek. Dat moeten we 
erkennen, respecteren en stimuleren. 
 
Aandacht voor elkaar/verbondenheid met elkaar en omgeving 
Alleen in een omgeving waar aandacht is voor elkaar kunnen mensen tot bloei komen. Daarom 
werken we aan goede onderlinge relaties. Tezamen vormen wij effectieve leer- en 
leefgemeenschappen. 
 
Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in een aantal doelstellingen1, die belangrijke input vormen 
voor de afzonderlijke schoolplannen.  
 
Bovendien heeft de sector PO een aantal prioriteiten vastgesteld waarlangs de 
beleidsontwikkeling van de scholen de komende periode zal lopen. Die prioriteiten komen voort 
uit een aantal nu-metingen: het kwaliteitsbeeld2 (actuele kwaliteit van het basisonderwijs L&E), 
volgens de visie van L&E PO op kwaliteitszorg3, een onderzoek naar de professionele cultuur4, 
een onderzoek naar de leerresultaten5, de bestuursrapportage tevredenheidspeilingen (2016 en 
2019)6, de evaluaties van de (school)jaarplannen en de uitkomsten van diverse overleggen met 
betrokken (algemeen bestuur, gemeenten, GMR, directieoverleg en inspectie). In grote lijnen 
ontwikkelt L&E PO zich op de onderstaande onderwerpen: 

 Het vergroten van het beleidsvoerend vermogen van scholen; 

 Het ontwikkelen van de onderzoekende houding van scholen en bestuur; 

 Het verdiepen van de didactiek  

 Versterken van beheer en organisatie; 

 Intensiveren van samenwerken (met ouders, voorschools, tussen scholen onderling, het 
voortgezet onderwijs en met andere besturen). 

 
 Ontwikkelingen leerlingenaantallen en de toekomst van de school: 

Onze school vertoont een lichte krimp. Het aantal geboorten in het dorp neemt af. En de 
uitstroom is hoger dan de instroom. We verwachten met de nieuwbouw in de Tirrel een 
stabilisatie van het aantal kinderen. Zie voor een actueel overzicht: 
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8248/58/Openbare-basisschool-
Tiggeldobbe/Aantal-leerlingen  
 

 Voorschoolse educatie 
De instroom van onze school is dusdanig dat van kinderen met voorschoolse educatie niet of 
nauwelijks sprake is. Daar waar er tijdens de overdracht vanaf de kinderopvang sprake is van 
zorgen of achterstanden, dan wordt dat tijdens de warme overdracht besproken en wordt er 
een plan van aanpak gemaakt. 
 

 Gegevens kwaliteitsbeeld 
De gemiddelde score van de Cito Eindtoets over de laatste 3 jaren (mei 2019) bedroeg 537,6. 

                                                      
 
1 Zie bijlage 2 
2 Kwaliteitsbeeld basisscholen L&E; juni 2017 
3 Zelfevaluatie, vliegwiel voor schoolontwikkeling en motor voor kwaliteitsbestendiging (september 2016) 
4 Samen naar beter –zicht op de veranderingscapaciteit (oktober 2018) 
5 Leerwinst (november 2018) 
6 Tevredenheidsonderzoek 2016 en 2018 

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8248/58/Openbare-basisschool-Tiggeldobbe/Aantal-leerlingen
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8248/58/Openbare-basisschool-Tiggeldobbe/Aantal-leerlingen
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De scores van de referentieniveaus de laatste 3 jaren zien er als volgt uit: 
 

Referentieniveaus Norm inspectie 16 - 17 17 - 18 18 - 19 

Lezen     

1F 85% 94% 92% 100% 

2F 65% 53% 88% 87% 

Taalverzorging     

1F 85% 94% 96% 100% 

2F 65% 56% 56% 74% 

Rekenen     

1F 85% 97% 92% 96% 

1S 65% 44% 48% 78% 

 
 

 Het gemiddelde  Voor een overzicht van de schooladviezen en opbrengsten verwijzen we 
naar Scholen op de Kaart 
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8248/1069/Openbare-basisschool-
Tiggeldobbe/Resultaten-eindtoets 
Dat geldt ook voor de tevredenheidsonderzoeken 
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8248/1084/Openbare-basisschool-
Tiggeldobbe/Oudertevredenheid   
en de tussentijdse resultaten 
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8248/1141/Openbare-basisschool-
Tiggeldobbe/Tussentijdse-resultaten 
Eens per jaar wordt het raamwerk om de kwaliteit in beeld te brengen en taken te verdelen 
vastgesteld 
 
 

1.4 Interne sterkte en zwakte analyse    
Zelfevaluatie 

Zelfevaluatie is een onmisbaar onderdeel van kwaliteitszorg. Het is hét middel om uitvoering te 

geven aan een stap in de kwaliteitscyclus om vast te stellen in hoeverre de doelen van de school 

worden gerealiseerd. Onder zelfevaluatie verstaan we ‘een door de school ingezette procedure 

waarin de school systematisch informatie verzamelt om het eigen functioneren te beschrijven en 

te beoordelen.’  

 

De school heeft in de afgelopen twee jaar een begin gemaakt met zelfevaluatie. In 2017 is dat 

breed gebeurd. Daarna is dat op deelgebieden gedaan. De zelfevaluatie moet verder 

geïnternaliseerd worden en verder inhoudelijk verbeterd.  

De zelfevaluatie, alsmede de bevindingen van observaties en besprekingen met het team en de 

evaluaties van de schooljaarplannen heeft geresulteerd in onderstaande sterkte en 

zwakteanalyse. Ook de uitkomsten van het ouder-, personeels- en leerlingenonderzoek, het 

schooloverzicht van de leerkrachtvaardigheden, de analyse van de leeropbrengsten van de 

laatste jaren en andere evaluaties hebben voor input gezorgd. 

 

De Tiggeldobbe heeft de volgende vijf stappen doorlopen om tot die sterkte/zwakte analyse te 

komen: 

 vastleggen van doelen en standaarden 

 verzamelen van informatie 

 registeren 

 interpreteren/reflecteren 

 nemen van beslissingen 

 

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8248/1069/Openbare-basisschool-Tiggeldobbe/Resultaten-eindtoets
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8248/1069/Openbare-basisschool-Tiggeldobbe/Resultaten-eindtoets
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8248/1084/Openbare-basisschool-Tiggeldobbe/Oudertevredenheid
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8248/1084/Openbare-basisschool-Tiggeldobbe/Oudertevredenheid
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8248/1141/Openbare-basisschool-Tiggeldobbe/Tussentijdse-resultaten
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8248/1141/Openbare-basisschool-Tiggeldobbe/Tussentijdse-resultaten
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Deze laatste stap, het nemen van beslissingen, komt in hoofdstuk 3 aan de orde.  

 

Stap 1: Vastleggen van doelen en standaarden  
In deze stap onderzoekt de school of zij de gestelde doelen en standaarden in de zelfevaluatie 

centraal heeft staan en of zij precies definieert wat zij wil onderzoeken.  

De school heeft haar doelen concreet geformuleerd zijn. De school heeft haar zelfevaluatie 

bijvoorbeeld gericht op de vraag waarom bepaalde doelen op het gebied van het pedagogisch 

didactisch handelen wel en anderen niet gehaald zijn. Deze evaluatie is halfjaarlijks terug te 

vinden in het verslag hierover dat met team en MR wordt besproken.  

De komende periode zal de school haar probleemstelling of onderzoeksvraag concreter 

formuleren en uitwerken aan de hand van enkele relevante deelvragen. In paragraaf 3.1 

(opbrengsten en schoolklimaat/condities) geven we de ambities weer voor de komende 

schoolplanperiode.  

 

Stap 2: Verzamelen van informatie  
In deze fase verzamelt de school informatie om inzicht te krijgen in de sterktes en zwaktes binnen 

en buiten de school. Hiervoor zijn toetsen gebruikt om de vaardigheden van leerlingen te meten 

(leerresultaten en de sociaal emotionele ontwikkeling), een kijkwijzer om de vaardigheden van de 

leerkrachten te meten (L&E-Kijkwijzer) en de vragenlijsten voor medewerkers, leerlingen en 

ouders. Het inspectierapport is dusdanig oud dat deze niet is meegenomen.   

 
Stap 3: Registreren  
In de volgende stap presenteert de school de uitkomsten van de verschillende evaluaties. De 

resultaten van uitgevoerde (interne en externe) onderzoeken hebben veelal geleid tot 

maatregelen. Een deel van die effecten is in een aantal gevallen zichtbaar in de resultaten van 

onderzoeken die op een later tijdstip zijn uitgevoerd. Achtereenvolgens komen aan bod: de 

zelfevaluatie, onderzoek / brainstorm team, nationaal cohorten onderzoek onderwijs, 

verandercapaciteit, leerwinst onderzoek, tevredenheidsonderzoeken, inspectierapport, 

samenvatting klassenbezoeken en de opbrengsten/resultaten 

 

 De zelfevaluatie 
In het voorjaar van 2017 is er voor het eerst een zelfevaluatie uitgevoerd. De conclusies 
luiden als volgt: 
Onderwijskundige factoren: 
Conclusies: 
De eerste stappen inzake het werken met T-World zijn gezet. Dat heeft gevolgen voor de 
mindset van leerkrachten en de uitvoering voor leerkrachten en kinderen. Dat zal zich 
verder moeten ontwikkelen en bewijzen. En daarin moeten we keuzes gaan maken.  
De directeur is te weinig in de groepen om leerkrachten specifiek te begeleiden. Enerzijds 
lijkt dat vanwege de opbrengsten en het feit dat hij een redelijk beeld heeft, niet nodig. 
Anderzijds is m.b.v. kijkwijzers en specifiek kijken nog winst voor leerkrachten te halen. 
Ten aanzien van de resultaten Datamuur blijken we redelijk te scoren. Wel heeft 
Begrijpend lezen extra aandacht nodig. Dat geldt ook voor rekenen en spelling. Bij de 
datamuurbespreking constateerden we dat de opbrengsten in de bovenbouw lager zijn (al 
enkele jaren). Dit behoeft aandacht en analyse. (zie ook Aanbod). De ontstane beweging 
naar meer gepersonaliseerd leren geeft beweging in de school (ook naar buiten) en 
energie. 
 
Aanbod: 
Conclusies: 
We zijn tevreden met de inzet en uitwerking tot nu toe. We ontwikkelen ons naar 
gepersonaliseerd leren door het werken met T-World. We zullen daar nog een jaar mee 
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werken, alvorens we een mogelijk volgende stap maken naar bijvoorbeeld Math. De 
ingezette lijn voor meer begaafde kinderen is dit jaar van de grond gekomen en wordt 
nader uitgewerkt en gemonitord in de praktijk. De methode VLL is af en oud. Voor 
aanvankelijk lezen willen we een nieuwe methode invoeren. VLL is een optie. We zoeken 
naar een methode die meer tegemoetkomt aan het gepersonaliseerd leren. Lijn 3 is 
daarmee ook een optie.  
Het analyseren van de toetsen blijft van extra belang, zeker gezien de discrepantie tussen 
methode en niet methode gebonden toetsen. Overigens geeft onderzoek (bron: AOb) aan 
dat dit landelijk een gegeven is. Cito verhoogt de standaarden regelmatig en dit is een van 
de oorzaken. Laat overigens onverlet dat we moeten blijven analyseren om de school 
invloed er uit te filteren en daar wat mee te doen. 
Het experiment met muziek wordt geëvalueerd en mogelijk uitgebreid naar de hele school. 
Voor rekenen opteren we om Met Sprongen Vooruit door de hele school in te voeren. 
Hiermee is de aanpak en het taalgebruik door de hele school gelijk (naast WIG) 
 
Pedagogisch handelen: 
Conclusies: 
Het werken door leerkrachten gebeurt veelal vanuit een pedagogisch warme en veilige 
omgeving. Het is iets wat voor ons een prioriteit is. Het is dé basis. De (eigen) rol van 
kinderen is daarom van belang. Dat hebben we in 2016 zeer nadrukkelijk uitgesproken en 
ingevuld. Als er iets in de sociale en/of pedagogische context gebeurt, is de eerste reflex 
praten mèt het kind in plaats van over het kind. Dat is langzaamaan gemeengoed 
geworden. 
Het uitspreken van hoge verwachtingen is een item dat net als ander taaluitingen als Je 
kunt het vast wel. Je hebt goed je best gedaan in het dagelijks handelen van de 
leerkrachten zitten, maar waar ook nog wel winst is te halen. Taal gebruiken om kinderen 
te stimuleren en te prikkelen en niet (onbewust) remmen (Ja, dat is ook heel moeilijk) blijft 
een punt dat onder de aandacht moet blijven.   
De uitdagende leeromgeving is iets waar met name in de midden- en bovenbouw nog 
winst is te behalen.  
 
Leertijd: 
Conclusies: 
Door meer gepersonaliseerd te gaan werken willen we de betrokkenheid (en daarmee de 
opbrengsten) vergroten bij kinderen. Dat kan ook een oplossingsrichting zijn om het 
onderwijs meer passend te maken en aan te laten sluiten bij de behoefte van kinderen.  
Om een beter beeld te krijgen is het uitvoeren van meer klassenbezoeken en gesprekken 
een punt van aandacht. Tevens zal de verbetering in aansluiten bij behoeften van kinderen 
door de begeleiding vanuit Exova verbeteren. 
 
Didactisch handelen: 
Conclusies: 
Het verrichten van klassenbezoeken waarbij naar deze aspecten wordt gekeken moet 
worden geïntensiveerd. Voor DIM kan dat bijvoorbeeld zijn de interactie in de lessen 
vergroten (onderling tussen leerlingen en tussen leerkracht en leerling). Tevens is onze 
zoektocht om kinderen onderzoekend te laten leren, hen eigenaarschap te geven en 
daarmee beter te motiveren een punt van aandacht. Met het voeren van gesprekken die 
teambreed worden gehouden over de implementatie van T-World is gebleken dat we ons 
dit beter bewust zijn, schoolbreed ideeën ontplooien en daardoor verbeteren. De visie 
wordt praktisch gescherpt, de doorgaande lijn door de school wordt verbeterd, het leren 
van elkaar krijgt een impuls en het didactisch handelen wordt stapsgewijs verbeterd.  
 
Leerlingenzorg: 
Conclusies: 
Sinds 1 augustus is er op school een nieuwe Ib-er aangesteld.  De afspraken tussen Ib-er 
en leerkrachten staan voor het hele jaar vast. Ook zijn de lijnen kort en zijn er afspraken 
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gemaakt over analyses van methodegebonden toetsen.  
Of er genoeg gedifferentieerd wordt en iedere leerling op eigen niveau werkt wordt dit 
voorjaar onderzocht d.m.v. klassenbezoeken, gesprekken met Ib-er, gesprekken met de 
leerkrachten en tevens wordt er gekeken naar de groepsplannen en de weekplanning die 
hierop aansluiting heeft.  
 
Tot zo ver een doorkijk vanuit de Zelfevaluatie 2017. Deze is enigszins gedateerd. Om 
bijvoorbeeld met name via gepersonaliseerd onderwijs tot betere resultaten en 
opbrengsten te komen, ligt nu veel genuanceerder. 
 

 Onderzoek / brainstorm team 2019 
In het voorjaar van 2019 is er met het team gekeken naar de huidige situatie en naar een 
situatie over vijf jaar. Hoe moet onze school er in 2023 uitzien en waar zie je dat aan? 
Conclusies: 

o Uitgaande van de visie komen we tot de conclusie dat we het betrekken van 
leerlingen bij hun ontwikkelproces en het meer op maat gesneden onderwijs 
stappen moeten maken. Ook de rapportage naar ouders, het beoordelen en het 
feedback geven aan leerlingen dient te worden ontwikkeld. 

o Het groeperen van leerlingen is een onderdeel dat onderzocht moet worden om de 
visie concreet te verwezenlijken.  

o Dat geldt ook voor het passend maken van leeractiviteiten en werkvormen. 
o Het meer werken vanuit leerlijnen en minder vanuit methodes verdient aandacht, 

waarbij de onderlinge afstemming daarvan en het borgen belangrijk is. 
o Onderzoek gaan doen naar de effecten van het gebruik van verschillende 

leermiddelen en –bronnen op de opbrengsten. 
o Bij de keuze en inrichting van het gebouw moeten er keuzes worden gemaakt in 

het gebruik van binnen- en buitenruimte. Dit ook in relatie tot de vorige punten. 
o De relatie met ouders en hoe we als school daar mee omgaan is een punt om te 

onderzoeken met als doel om de relatie te verbeteren dan wel te bestendigen. 
o Het team van deze school nader bezien op samenstelling, specialisme, autonomie, 

professioneel gedrag en daar bij het invullen van evt. vacatures een overwogen 
keuze in maken. 

o De school, en daarmee ook het team krimpt de laatste jaren gestaag. Het is mede 
daarom van belang de blik meer naar buiten te richten om meer kennis en ervaring 
te halen. Het risico om de focus te veel intern te richten moet worden voorkomen. 
De school moet dynamisch blijven. 

o De school dient haar profiel en identiteit te bespreken en naar ouders scherper 
neer te zetten. Zeker in een dorp waar ouders de keuze hebben uit 5 scholen. 

 
 

 Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (doorstroomgegevens). 
In oktober 2018 is de rapportage n.a.v. het Nationaal Cohortenonderzoek Onderwijs  
verschenen. Het rapport –over de jaren 2014, 2015 en 2016-  geeft inzicht in de  
onderwijsloopbaan van de kinderen. Dit geldt voor zowel op het basisonderwijs als op het 
voortgezet onderwijs. Het rapport geeft een beeld van hoe goed de leerlingen het doen 
vergeleken met een voorspelde referentiewaarde. De referentiewaarde bestaat naast het 
landelijk gemiddelde ook uit gegevens van vergelijkbare scholen waarbij bijv. is gekeken 
naar leerlingenpopulatie, schoolgrootte, gebied (stad-platteland) uit. Ook wordt de school 
vergeleken met het landelijke gemiddelde. (het hele rapport is op te vragen en in te zien 
bij de schoolleiding) 

 
Bevindingen en conclusies 

o Voor kinderen vanaf groep 3 geldt dat 86% van de kinderen de school 
onvertraagd afronden 

o 5% blijft een keer zitten, 0% is verwezen naar het SBO en 0% heeft een klas 
overgeslagen 
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o Jongens lopen meer vertraging op dan meisjes. En kinderen uit gezinnen met 
relatief lage inkomens lopen minder vertraging op dan kinderen uit gezinnen 
met hogere inkomens. 

o De gemiddelde eindtoetsscore was 537; dat is ongeveer gelijk aan de 
voorspelde referentiewaarde en het landelijk gemiddelde 

o 54% stroomt door naar HAVO / VWO. 45 % naar het VMBO. 
o Het afstroompercentage van HAVO naar VMBO bedraagt 32% 
o Leerlingen met een migratieachtergrond stromen vaker door naar HAVO VWO 

dan leerlingen zonder een migratieachtergrond. 
o Leerlingen afkomstig uit gezinnen met lage inkomensstromen minder vaak door 

naar HAVO / VWO dan leerlingen afkomstig uit gezinnen met hoge inkomens. 
o 21 % van de kinderen zit na 3 jaar VO onder het advies (=hoger dan landelijk 

gemiddelde van 14 %); 61 % zit op het adviesniveau (landelijk 65%) en 18 % 
boven het advies (landelijk 21%)  

o Het percentage kinderen dat 3 jaar in het VO zit op het gegeven schooladvies 
bedraagt voor onze school 58 % (landelijk 65%)  

o Het nadrukkelijk kijken naar deze cijfers met het team is van belang.  
 

 Verandercapaciteit  
In juni 2018 verscheen het rapport Samen naar Beter; zicht op verandercapaciteit. 
De basis van de uitkomsten is gelegen in een onderzoek in het teams. Hoe doen we het 
samen beter en krijgen we zicht op verandercapaciteit van een team. Via een vragenlijst 
(Thoonen et al, 2011) zijn teamleden bevraagd op deze condities die ondersteunend zijn voor 
de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten. Het ging hierbij 
om vier voorwaardelijke hoofdthema’s te weten: Leiderschap, Organisatorische condities, 
Motivatie en Professionele leeractiviteiten. 

Daarnaast is onderzocht of en hoe teamleden samenwerken op basis van kennisdeling. 
De thema’s wat Pedagogische aanpak, Actieve betrokkenheid leerlingen, Onderwijs in 
strategieën voor denken en leren, Vertalen van onderwijsbehoeften naar handelen in de 
groep en Ontwikkeling als professional. (het hele rapport is op te vragen en in te zien bij 
de schoolleiding) 
 
Bevindingen en conclusies 

o Onze school scoort bij de voorwaardelijke condities op een vierpuntsschaal op 
Leiderschap 3,35 op Organisatorische condities 3,49, op Motivatie 3,25 en op 
Professionele leeractiviteiten op 2,72 

o Nu een jaar later is de samenstelling van het team bijna gelijk en gebruiken we 
de gegevens uit dat onderzoek als basis. De conclusies uit het onderzoek (zie 
bijlage) luiden dat –naast het feit dat alle onderdelen voor verbetering vatbaar 
zijn- er de meeste winst is te boeken op de professionele leeractiviteiten. Daar 
is aan gewerkt en blijven we ook de komende jaren doen. Zie hiervoor de 
schooljaarplannen.  
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Om de opbrengsten van het pedagogisch didactisch handelen te verbeteren 

is er op vier voorwaardelijke hoofdthema’s onderzoek gedaan. 
 

o Uit de rapportage Samen naar Beter, zicht op verandercapaciteit (hoofdstuk 2) 
zien we dat overleg veelal in de bouwen gebeurt. Onderling tussen bouwen is 
er minder uitwisseling. Daar liggen mogelijkheden. 

o Intern begeleider en directeur hebben een heldere positie. Of ze een centrale 
plek hebben is afhankelijk van het onderwerp.  

o Een jaar later is de samenstelling van het team bijna gelijk en gebruiken we de 
gegevens uit dat onderzoek als basis. De conclusies uit het onderzoek (zie 
bijlage) luiden dat –naast het feit dat alle onderdelen voor verbetering vatbaar 
zijn- er de meeste winst is te boeken op de professionele leeractiviteiten. Daar 
is aan gewerkt en dat blijven we ook de komende jaren doen. Zie hiervoor de 
schooljaarplannen.  

 

 Leerwinst 
In mei 2018 bracht het GION (onderwijs en onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen een 
rapport uit over leerwinst. 
Leerwinst is het verschil in vaardigheidsscores van een leerling tussen een start- en eindmeting. Voor 
de berekening van de leerwinst middenbouw is uitgegaan van alle leerlingen die in een jaargroep 
3 zaten in de periode van 2010/2011 tot 2014/2015 (startmeting) en wordt gekeken welke 
vaardigheidsscore iedere leerling heeft in groep 5 of – als hij is gedoubleerd – in groep 4 
(eindmeting). 
Hoe groot is de leerwinst? Dit wordt bepaald door de leerwinst van een leerling te vergelijken met 
de leerwinst van alle leerlingen in het onderzoek die bij de startmeting dezelfde 
vaardigheidsscore hadden.  
Om individuele verschillen tot het groepsgemiddelde onafhankelijk te maken van de toets, zodat 
ze over toetsen heen vergeleken kunnen worden, zijn ze omgezet naar standaardscores. (het 
hele rapport is op te vragen en in te zien bij de schoolleiding) 
 

Bevindingen en conclusies 
o De gegevens over groep 3 en groep 5 (daarvan zijn de gegevens bekend) 

gemeten over 5 jaar (2010 – 2015) laten een gemiddeld beeld zien. De 
leerwinst is zoals gemiddeld mag worden verwacht. 

 

 Tevredenheidsonderzoek 
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Om de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder kinderen vanaf 
groep 5 en ouders/verzorgers en leerkrachten.  
In november 2018 heeft 43% van de ouders deelgenomen aan een oudertevredenheids-
peiling. Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders in de referentiegroep aan de school van hun 
kind geven is 7.5. Onze school scoort (nagenoeg) gelijk met een gemiddelde van 7.4. De 
waardering van de ouders voor onze school is daarmee 'ruim voldoende'. 
Ouders geven aan dat ze tevreden zijn over het feit dat kinderen graag en veilig naar  
school gaan. Ook over de begeleiding, sfeer, de leerkrachten en het contact met de school 
zijn ze te spreken. Op een 4 schaal scoren deze items 3.3 of hoger.  
Ouders worden –net als hun kinderen- in toenemende mate bij het onderwijs aan hun 
kinderen betrokken. Er zijn veel contactmomenten en de houding van de leerkracht naar de 
ouders is er één van verbinden en overbruggen. De driehoek school-kind-ouder is ons 
uitgangspunt. Hierdoor ontstaat in de meeste ouder-school-relaties een vertrouwensrelatie. 
Kinderen geven de school een 8,1. Zij missen een goed speelplein en de inzet van digitale 
middelen. Ze voelen zich veilig op school en zijn net als de ouders tevreden over het gegeven 
onderwijs. Ook de medewerkers van de school zijn (met een 8,3) tevreden met de school 
waar ze werken. Het rapport is te lezen op de site (www.tiggeldobbe.nl)  

 

Bevindingen en conclusies 
o In de gehele vragenlijst is er één stelling die door leerlingen lager dan landelijk 

gemiddeld wordt gewaardeerd, namelijk de mate waarin digitale leermiddelen 
worden ingezet om de lessen te differentiëren. Zij waarderen deze stelling 0,2 
lager.  

o Ook bij de ouders is er slechts één vraag die lager dan landelijk gemiddeld 
wordt gewaardeerd: de opvang van ziekte van medewerkers door de school. 
Overigens waren zij hierover in 2016 in nagenoeg gelijke mate tevreden.  

o Ouders geven aan minder tevreden te zijn met het optreden van de 
schoolleiding bij incidenten. Dat wordt als onduidelijk ervaren 

o In vergelijking met de hoge waardering voor de school in het algemeen, zien 
we met betrekking tot het schoolplein en het schoolgebouw relatief lagere 
scores terug, hoewel deze niet lager zijn dan landelijk gemiddeld.  

o Opvallend is dat, ondanks de tevredenheid die ouders over het algemeen laten 
zien, zij veel onderwerpen minder positief waarderen dan het management en 
de medewerkers. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vragen die vallen onder het 
kopje cultuur, leiderschap, en onderwijs en leren. Ook over het 
onderwijsleerproces zijn management en medewerkers opvallend positiever 
dan de ouders. Het kan interessant zijn om te onderzoeken waar deze 
verschillen vandaan komen.  

o Communicatie is op orde. Toch is hier ook nog winst te boeken (denk aan 
vervanging en de rol van de schoolleiding bij incidenten). 

o Leerkrachten voelen zich prettig en gewaardeerd op “hun“ school. Dat biedt 
kansen om ons als school verder te ontwikkelen. 

 
 Inspectierapport 
Op 15 januari 2015 heeft de inspectie haar 4 jaarlijkse onderzoek uitgevoerd (zie hiervoor ook 
https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen) 
 
          Bevindingen en conclusies 

o Het onderwijs op de Tiggeldobbe is op de onderzochte onderdelen grotendeels op 
orde. Om die reden blijft het basisarrangement gehandhaafd. De bevindingen zullen 
worden betrokken bij de eerstvolgende risicoanalyse, waarbij opnieuw gekeken wordt 
of he toezichtsarrangement eventueel moet worden aangepast 

o De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de 
wettelijke voorschriften. 
 

http://www.tiggeldobbe.nl/
https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen
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 Samenvatting klassenbezoeken 
Onze school werkt net als alle scholen van Lauwers en Eems in haar ontwikkeling aan Goed 
Onderwijs. Hierbij wordt ingezet op de het verbeteren en ontwikkelen van het pedagogisch 

didactisch handelen van de leerkrachten. 
Pedagogisch didactisch handelen is de kern van 
ons onderwijs. Als dat verbetert, verbetert het 
onderwijs aan onze kinderen en genereren we 
hogere opbrengsten. 
Dit handelen om tot goede opbrengsten te komen 
is te observeren en te ontwikkelen op basis van 
een negental indicatoren. Dit gebeurt met een 
vastgestelde Kijkwijzer 
                 zie het figuur hieronder 
 

 
Binnen deze indicatoren kun je een viertal niveaus onderscheiden van didactische 
complexiteiten.  
Per half jaar worden twee items van bovenstaande indicatoren centraal gesteld voor 
ontwikkeling in het team. Deze professionele leeractiviteiten zien er globaal als volgt uit: na 
een introductie en bespreking van een item worden observaties gedaan door leerkrachten bij 
elkaar en door de intern begeleider en de directeur. Ook andere vormen van samen 
ontwikkelen (bijv. lessen samen voorbereiden) kunnen worden toegepast.  
De afgelopen twee jaren hebben we via deze methodiek gewerkt.  

Conclusies: 
o Door meer in de groepen te kijken en het inhoudelijke ontwikkelproces samen 

te doen is er meer inhoudelijke dialoog en wordt de ontwikkeling breder 
gedragen. Ook ontstaat er een gezamenlijke taal en referentiekader bij de 
teamleden. 

o Deze aanpak is praktisch en daagt uit tot samen ontwikkelen en zetten we 
mede daarom voort. 
Zie verder ook stap 4;  Interpreteren en Reflecteren 

Optimale 
opbrengsten
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handelen

Effectief 
benutten 

onderwijstijd

Taakgerichte 
werksfeer
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 Bovenstaande aanpak is erop gericht om het pedagogisch didactisch handelen te versterken. Dit 

kan niet zonder een professionele attitude van de individuele teamleden. Deze is een voorwaarde voor 
de ontwikkeling van een professionele cultuur. Leerkrachten durven een kwetsbare opstelling en 
zelfkritische houding te hebben ten opzichte van de eigen competenties en het professioneel 
functioneren. De professionele attitude van het team moet verder versterkt worden. 
Er is een gedeelde visie aanwezig en consensus over de te bereiken doelen. De gestelde doelen zijn 
gericht op het leerkrachtgedrag en hoog gesteld. Iedere leerkracht krijgt de kans om zich te ontwikkelen 
op zijn of haar niveau maar wel met een gestelde ondergrens voor de organisatie. Vanuit het team 
komt wel de opmerking dat het tempo hoog ligt en ze vragen ruimte om het ‘nieuwe’ gedrag meer te 
oefenen. 
De rol van de directie is meer gericht op monitoring. Dit vraagt veel tijd van de directie die gaande het 
schooljaar veel door beheersmatige taken opgeslokt wordt. Het is belangrijk dat hier meer planmatig 
gemonitord wordt. Deze wisselende rol van beoordelen naar monitoren/ ondersteunen is nog niet 
volledig geïmplementeerd in de organisatie.  

 
o De 9 indicatoren van Goed Onderwijs (Kijkwijzer) hierbij kort samengevat (mei 

2019): 
 

 Pedagogisch handelen 

 Het pedagogisch klimaat is in alle groepen ondersteunend en veilig. Het 

stimulerende element van het pedagogisch klimaat is duidelijk waar te 

nemen. Een krachtige stimuleren leeromgeving behoeft bij een aantal 

groepen nog verbetering. Ook kan het uiten van hoge verwachtingen 

worden verbeterd. Overigens zijn daar in enkele groepen goede praktijken 

zichtbaar. 

 Onderwijstijd 

 De onderwijstijd wordt efficiënt gebruikt. Er gaat weinig tijd verloren bij 

aanvang of hervatting van de lessen. Ook tijdens de les gaat er nauwelijks 

onderwijstijd verloren. Leerlingen hoeven niet te wachten en de leerkracht 

voorkomt veelal irrelevante uitweidingen. Verder is de planning van de 

onderwijstijd weloverwogen om het doel van de les te bereiken.  

 Taakgerichte werksfeer en omgaan met uitgestelde aandacht 

 In alle groepen heeft de leerkracht overzicht en overwicht en hanteert hij/zij 

een doelmatig klassenmanagement. De systematiek voor uitgestelde 

aandacht wordt in alle groepen uitgevoerd conform de schoolregels. Er zijn 

niveauverschillen in de groepen voor wat betreft de groepsadministratie, 

maar we zien in de planningen te weinig gedegen informatie terug van de 

verschillen in aanbod. Dit belemmert de inzichtelijkheid en 

overdraagbaarheid van belangrijke leerlinginformatie. Het groepsplan is bij 

de invulling voor verbetering vatbaar.  

 Activerende directe instructie 

 We zien schoolbreed wel dat leerkrachten duidelijke doelen stellen en dit 

delen met de kinderen. Of en hoe het doel aansluit op vorige lessen 

ontbreekt af en toe. Dat geldt bij een enkeling ook voor het aangeven van 

de fases in de opbouw van de les. Een duidelijke uitleg zien we overal 

evenals het gebruik van didactische hulpmiddelen. Het betrekken van alle 

leerlingen bij de les door middel van activerende werkvormen behoeft een 

verdere ontwikkeling. Dat geldt ook voor het geven van verschillend 

vormen van feedback en het navragen of doelen zijn bereikt. Het samen 

met kinderen praten en oplossingsstrategieën bespreken is een punt dat 

verder ontwikkeld kan worden. 
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 Strategieën voor denken en leren 

 In aansluiting op het vorige punt is dit een onderdeel dat in ontwikkeling is. 

In 2019 hebben we dit onderdeel opgepakt en hier is een aantal 

leerkrachten goed in. Er is in het team nog ontwikkeling mogelijk. We zien 

regelmatig leerkrachten (onbewust) toewerken naar een antwoord. Het 

hardop denken zien we daarnaast ook gebeuren.  

Kinderen laten reflecteren op hun strategie en op hun (schriftelijk) werk en 

de controle daarop zijn ontwikkelitems.   

 Systematisch volgen van vorderingen 

 Dat zien we in alle groepen gebeuren. Echter het goed analyseren en de 

waarom-vraag stellen over het niet halen van doelen en daar een passend 

leerkrachtgedrag op uitoefenen, behoeft verbetering.  

 Afstemming instructie en verwerking 

 Dat zien we in alle groepen gebeuren. Maar moet verder door ontwikkeld 

worden. Naast het aanpassen van het aanbod op basis van cognitie is er 

ook veel goed overwogen aandacht voor kinderen met een 

gediagnostiseerde ontwikkelbehoefte op gedrag. 

 Leerlingen zijn actief betrokken 

 In veel gevallen zien we dat in de groepen terug. Dat is echter een 

ontwikkelpunt.    

 Verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces 

 Leerkrachten benutten de mogelijkheid om leerlingen zelfstandig te laten 

werken. Ook het samenwerken wordt (in tweetallen of kleine groepjes) 

gestimuleerd. Dat geldt ook voor het bieden van keuzes aan leerlingen en 

de voorwaarden scheppen om zelfstandig te (ver-)werken. Voor veel 

leerlingen is zelfstandig werken in een eigen structuur niet aan de orde. In 

sommige situaties zien we een coachende leerkracht. Dit komt met name 

bij de plusgroep goed in beeld. 

 

 Opbrengsten en resultaten 

We streven naar hoge haalbare opbrengsten op een breed terrein. De opbrengsten op o.a. 

sociaal-emotioneel, motorisch en cognitief gebied worden door ons gevolgd en besproken 

met ouders en kinderen. De opbrengsten genereren we door observaties en toetsmomenten. 

Deze toetsen kunnen worden afgenomen bij de methode waarmee we werken of 

onafhankelijke toetsen (Leerling volgtoetsen van CITO) en KIJK. Voor de sociale opbrengsten 

gebruiken we naast observaties ZIEN! en vanaf augustus 2019 ook SterkWerk.  

De toetsen van spelling, rekenen en wiskunde, begrijpend lezen en technisch lezen zijn 

geanalyseerd op leerling,- groeps- en schoolniveau. De analyse op leerlingenniveau vindt 

plaats in een gesprek tussen intern begeleider en leerkracht. Deze analyse wordt besproken 

met ouders. Deze analyse heeft direct verband met het pedagogisch didactisch handelen van 

de leerkracht. Er wordt gekeken naar een relatie tussen de uitkomsten in vaardigheidsgroei 

en het leerkrachtgedrag. 

De analyse op groepsniveau vindt plaats tussen intern begeleider en leerkracht en in 

teamverband. Deze analyse heeft direct verband met het pedagogisch didactisch handelen 

van de leerkracht. Er wordt gekeken naar een relatie tussen de uitkomsten in 

vaardigheidsgroei en het leerkrachtgedrag. In een professioneel gesprek met de directie 

worden individuele ontwikkelpunten besproken (gesprekkencyclus). Als deze ontwikkelpunten 

overeenkomen met de schoolontwikkeling, is de leerkracht zelfsturend. Komen de 

ontwikkelpunten niet overeen met de schoolontwikkeling en ontwikkelt de leerkracht niet 
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voldoende, dan volgt een sturend traject waarbij de interne coach ingezet wordt als co-

teacher. Bij dit traject is de directie intensief betrokken.  

De analyse op schoolniveau vindt in teamverband plaats. De analyse wordt voorbereid door 

de intern begeleider en directie. De uitkomsten van de trend van de leeropbrengsten zijn een 

signaal en hebben een relatie met de gestelde schooldoelen. De doelen zijn geformuleerd in 

leerkrachtgedrag en gekoppeld aan prestatie-indicatoren. Deze analyse heeft direct verband 

met het pedagogisch didactisch handelen van alle leerkrachten. Er wordt gekeken naar een 

relatie tussen de uitkomsten in vaardigheidsgroei en het leerkrachtgedrag in het team. In een 

professioneel gesprek met de directie worden ontwikkelpunten voor het team besproken. 

 

De school wil weten of de opbrengsten voldoen aan wat van ons verwacht mag worden, 

hiervoor kijken we o.a. naar de resultaten die leerlingen halen op eind- en tussentijdse 

methode onafhankelijke toetsen op de kernvakken en sociale emotionele ontwikkeling. 

Hiermee krijgen we inzicht in de vraag of voldoende leerlingen op bepaalde momenten in hun 

schoolcarrière de kennis en vaardigheden hebben opgedaan die zij zich op dat moment eigen 

gemaakt moeten hebben. Dit onderzoek wordt jaarlijks door de school uitgevoerd en 

besproken in het team, MR en met de bestuurder. We beschouwen de opbrengsten vanuit 

drie perspectieven. In de eerste plaats kijken we of we voldoen aan de normen van de 

inspectie. Het tweede perspectief is die van voldoende gemiddelde vaardigheidsgroei in een 

bepaald leerjaar. We noemen dit ons streefdoel. Als streefdoel hanteren we de door Cito 

gehanteerde scores voor vaardigheidsgroei in een bepaald leerjaar minimaal halen. Of de 

verdeling van de niveauscores overeenkomen met de normen die Cito hiervoor hanteert is het 

derde perspectief. 

Daarnaast kijken we ook naar de resultaten gerelateerd aan de referentieniveaus.  

 

Conclusie 

De eindopbrengsten voldoen in de afgelopen vier jaren aan de inspectienormen. Dat geldt 

in de meeste gevallen ook voor de tussenopbrengsten.  

Fluctuaties worden per jaar bekeken en geanalyseerd. Daarop wordt actie ondernomen, 

waarbij het hele team betrokken is. Dat blijven we jaarlijks doen. 

Dat geldt ook voor de scores van de Eindtoets van CITO. Dit geldt voor zowel de 

eindscore als de percentages voor F en S niveau. Neerslagen van die besprekingen staan 

op SharePoint.  

 

Stap 4: Interpreteren en reflecteren 
In de vorige stap is de informatie verzameld. De volgende stap legt een verband tussen de 
verzamelde gegevens en de manier waarop de school naar zichzelf kijkt. In dit proces neemt de 
afstand van de eigen positie verder toe door onder andere te reflecteren op het eigen handelen 
en de context van de school. 
 
Pedagogisch-didactisch handelen; didactische complexiteiten: 

Uit de verzamelde informatie komt naar voren dat de kwaliteit van planmatige zorg 
verbeterd moet worden. Geconstateerd is dat de voorwaarden om tot een functionelere 
zorg te komen er wel zijn, maar specifieker kunnen: lesevaluaties en analyses van 
leerresultaten zijn veelal te globaal om het onderwijs toe te snijden op de verschillen 
tussen leerlingen. Er worden analyses gemaakt, evaluaties gehouden maar de diepgang 
en scherpte ontbreken om leerkrachten echt te ondersteunen in de dagelijkse lespraktijk.  
De dossiers, plannen, aantekeningen worden daarom eerder ervaren als administratieve 
last, als verantwoording, dan als handvat of hulpmiddel om lessen kwalitatief te verbeteren 
op het gebied van afstemming en daarmee werkelijk van invloed te laten zijn op de 
resultaten van leerlingen. Het is van belang dat leerkrachten vaardiger worden op het 
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gebied van het onderzoekend of diagnosticerend onderwijzen. Het cyclisch handelen 
(plannen, uitvoeren, evalueren en op basis daarvan nieuwe plannen maken) is inmiddels 
gemeengoed. Maar doordat de analyse, het waarom een leerling nu precies opvalt nog 
sterk aan kracht kan winnen, levert dat cyclisch handelen nog onvoldoende voor leerling 
én leerkracht. De attitude om met grotere betekenis in te gaan op verschillen is beslist 
aanwezig, maar leerkrachten willen op dit gebied vaardiger worden en er is een grote 
behoefte aan meer kennis en vaardigheden. 
 
Niveau 1; de eerste didactische complexiteit, pedagogische en organisatorische  
voorwaarden voor een goede les om tot leren te kunnen komen (o.a. pedagogisch  
handelen, effectief benutten onderwijstijd, taakgerichte werksfeer) is de basis voor een 
sterke of zwakke leerkracht. Let wel; het zijn voorwaarden. Het betreft nog niet de 
vorm/inhoud.  
Een belangrijke bijdrage aan de groei in vaardigheid en kennistoename zal een 
verdiepende stap in de instructie en het onderwijs in leren en denken op moeten leveren. 
Op basis van de observaties en besprekingen blijkt dat het team (minimaal 75%) van onze 
school deze eerste didactische complexiteit, pedagogische en organisatorische 
voorwaarden voor een goede les beheerst. 
 

Niveau 2; ook de tweede complexiteit, het in de vorm beheersen van didactische 
processen (scaffolding, boven de stof staan en leerlingen weten te activeren), het juist 
hanteren van vakdidactiek, omgaan met uitgestelde aandacht, zelfstandig werken, 
coöperatieve werkvormen, samenwerken en zicht op waar leerlingen uit- of opvallen, 
gelaagde instructies kunnen geven) wordt door minimaal 75% van voldoende beheerst en 
uitgevoerd. Dit is gebleken uit de observaties die zijn gedaan.   
 

Niveau 3; de derde didactische complexiteit, het betekenisvol hanteren en inzetten van 
deze didactische principes (volwaardige feedback aan [groepen] leerlingen, reflectie 
tussen leerlingen op gang brengen, reflecteren op meerdere aanpakken en/op 
oplossingsstrategieën) om zicht te krijgen op het leren van [groepen] leerlingen, 
zelfstandig leren, coöperatief en/of samenwerkend leren.  
Dit is ons gezamenlijke vertrekpunt op onze school. We zien hier een positief beeld. Veel 
leerkrachten bereiken dit niveau van instructie. Als we inzoomen op de verschillende 
onderdelen van deze derde didactisch complexiteit, constateren we dat ervoor wat betreft 
het betrekken van alle kinderen bij de les en/of taak er nog ruimte is voor groei. Dat geldt 
ook voor interactieve instructiewerkvormen en plannen en registreren van interventies 
naar aanleiding van analyse en reflectie. 
 

Niveau 4; het spreekt voor zich dat de vierde didactische complexiteit, differentiatie en het 
passend hoge verwachtingen expliciteren voor een deel afhankelijk is van de kwaliteit van 
de derde didactische complexiteit. Het proces en de verantwoordelijkheid wordt op dit 
niveau meer in de handen van de kinderen gelegd en de leerkracht staat en handelt meer 
op afstand. Op onze school zien we dat we dat niveau als school nog niet hebben bereikt. 
Zaken als meer coachend werken en het door leerlingen actief gericht zijn op leren is iets 
wat we nog te weinig zien.  
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Algemene conclusie pedagogisch-didactisch handelen (zie ook blz. 20 voor een beschrijving) 

Het team beheerst het pedagogisch didactisch handelen gemiddeld op niveau 3. Dit is voor onze 
school het zwaartepunt. Hierbij is er individueel op bepaalde terreinen een enkele uitschieter naar 
boven.  
Als school willen we gaan werken aan met name het invulling geven aan de vierde didactische 
complexiteit. Uiteraard zullen we in het algemeen en persoonlijk kijken waar er ontwikkeling 
mogelijk en nodig is. En daar algemeen, dan wel individueel (bijv. in een POP) concreet invulling 
aan geven. 
De vierde didactische complexiteit, waarbij we een dusdanig gedrag laten zien dat de leerlingen 
meer gedrag gaan vertonen om te komen tot zelfreflectie en zelfcontrole en meer de 
verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen over hun eigen leerproces staan daarin centraal. 
Dat vergt een andere houding van teamleden, die de stap van onderwijskracht naar meer coach 
moeten gaan maken. Dat is een ingewikkeld proces, waar we al eens mee hebben 
geëxperimenteerd (Exova) en dat gestopt is, omdat we de leerresultaten zagen dalen. 
Om onderwijs meer op maat te bieden, zal naar groeperingsvormen en/of eerder doorstroom van 
kinderen moeten worden gekeken, waarbij het meer loslaten van methoden en meer werken 
vanuit leerlijnen een uitgangspunt is. 
Ook nader onderzoek naar het aanbod vanuit bronnen (digitaal, werkboeken, boeken) is een 
onderwerp. Wat werkt het best bij en voor onze kinderen is daarbij de vraag. Afhankelijk van 
voorgaande is de aanschaf van andere methoden een mogelijke afgeleide issue. 
 

Aanbod 
Het kritisch bezien van het aanbod is een continu proces. Afgelopen jaren is gekozen om het 
aanbod voor rekenen beter in de vingers te krijgen. We zijn er daarbij vanuit gegaan dat door het 
verbeteren van de didactiek rekenen dit ook dan wel makkelijker gaat voor de didactiek van ander 
andere vakken.  De afgelopen schoolplanperiode is o.a. geëxperimenteerd met meer 
gepersonaliseerd leren. Ook is er op basis van dit experiment en de opbrengsten gekozen voor 
wijzigingen van methoden voor Wereld Oriëntatie, Aanvankelijk Lezen en Taal. Die implementatie 
ging hand in hand met het opdoen van didactische vaardigheden en kennis over hoe leerlingen 
leren. 

Figuurlijke voorstelling van de vier 
didactische complexiteiten Tiggeldobbe  

 

1 

2 

3 

4 
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Daarnaast is er nadruk gelegd op de mindset om meer vanuit de behoefte van kinderen te 
werken en te werken aan de waarom-vraag bij de opbrengsten. Dit geldt zowel op individueel-, 
groeps- en schoolniveau. Deze ontwikkeling gaan we de komende jaren voortzetten. Hierbij is de 
overgang naar een nieuwe school in de Tirrel een verbeterde voorwaarde. Dit omdat we daar 
vanuit de visie ook leerpleinen in kunnen richten en de sociaal emotionele ontwikkeling van 
kinderen een extra impuls kunnen geven. Door dan nog meer samen te werken met de 
verschillende partners in de opvang vanuit verschillende visies te werken en meer gericht te zijn 
op het welzijn van kinderen, dan op het vervolg. 
Het stimuleren van sociaal emotionele ontwikkeling pakken we op vanuit onze visie (zie evt. de 
beleidsnotitie). Behoudens groep 1 en 2 (bakjesaanpak van Luc Koning) hebben we daarvoor 
geen methode. Wel gebruiken we bronnen zoals bijv. de SOEMO-kaarten. Dat werkt.  
Af en toe zien we dat er toch interventies nodig zijn in bepaalde groepen. (o.a. Rots & Water en 
Meidenvenijn is niet Fijn). Rots en Water hebben we in 2018 structureel ingevoerd bij groep 4. Dit 
om de kinderen op sociaal emotioneel terrein inhoudelijk iets mee te geven en om de taal van 
Rots en Water bij alle leerkrachten bekend te laten zijn.  
 

Schoolklimaat/ condities 
Het schoolklimaat en de voorwaardelijke condities zijn op de Tiggeldobbe goed. Het team staat 
open voor verbetering en ontwikkeling. Daarbij is het kritisch op vernieuwingen in het algemeen; 
het moet verbetering opleveren voor de kinderen.  
Uit het rapport Samen naar Beter (zie ook 1.4, stap 3, Verandercapaciteit) blijkt dat er winst is te 
halen bij de professionele leeractiviteiten. Het stellen van de waarom-vraag, analyseren en 
onderzoek doen is een onderdeel dat ontwikkeling behoeft. Dat geldt ook voor het kennis nemen 
van goede voorbeelden bij collega’s en scholen. Omdat het team open staat, kunnen impulsen 
van buiten ook inspireren en tot ontwikkeling leiden. 
 

Opbrengsten (leerresultaten (Cito / referentieniveau), sociaal en maatschappelijke competenties, 
vervolgsucces). 
We zijn tevreden met de opbrengsten die we halen. Die liggen gemiddeld iets boven het niveau 
dan wat verwacht mag worden met deze leerlingen populatie. Dat willen we vasthouden. Toch 
blijft het genereren van hoge opbrengsten een continu proces waaraan we dagelijks werken en 
we op basis van schooljaarplannen specifieke onderdelen eruit lichten om te ontwikkelen. Uit de 
besprekingen van de opbrengsten kijken we of en wat er incidenteel, dan wel beleidsmatig 
aangepast moet worden. 

 

Stap 5: Het nemen van beslissingen  

Zie hiervoor hoofdstuk 3 
 
1.5 Conclusies 
Op basis van de evaluaties komen wij tot onderstaand totaaloverzicht van de sterke punten, de 
ontwikkel-zwakke punten, de kansen en de bedreigingen. 

interne sterkte / zwakte analyse 

 Belangrijkste sterkten 
school 

Belangrijkste 
ontwikkelpunten  

Belangrijkste kansen Belangrijkste 
bedreigingen  

P
e
d

a
g
o

g
is

c
h
 d

id
a
c
ti
s
c
h
 

h
a
n
d

e
le

n
 

 Pedagogisch 
handelen 

 Onderwijstijd 

 Taakgerichte sfeer 

 Het geven van goed 
opgebouwde 
instructie 

 Omgaan met 
verschillen  tussen 
kinderen (zeker voor 
kinderen met een 
gedragsmatige 

 Het verbeteren van een 
overdraagbare 
groepsadministratie 

 Verantwoordelijkheid 
geven aan leerlingen van 
het eigen leerproces 

 Het activeren van 
kinderen in instructie en 
met name de verwerking 

 Groeperen van en 
aanbieden van stof aan  
kinderen n.a.v. 
niveau/leerlijn 

 Vertrouwen en prima  
samenwerking, 
teamspirit 

 Gezamenlijk besef van 
doelmatigheid 

 Interne communicatie 

 Stimulerend werkklimaat 

 Professionele attitude 
team en schoolleiding 
(manier van leiding 
geven) 

 Professionalisering 

 Wisseling 
bij intern 
begeleiders 

 Tekort aan 
invallers 
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ontwikkelings-
behoefte) 

 Weten wat de 
volgende stap in de 
ontwikkeling van een 
kind is 

 Strategieën voor 
denken en leren 
toepassen 

 Meer werken vanuit 
leerlijnen (methode is een 
middel, geen doel) 

 Kwaliteitszorg is nog te 
veel een evaluatie in 
plaats van (systematisch) 
onderzoek 

 Betrokkenheid van 
kinderen bij hun eigen 
ontwikkeling verder 
uitbouwen (o.a. hoge 
verwachtingen en leren 
zichtbaar maken). Daarbij 
een ander accent in de rol 
van de leerkracht (meer 
coach) 

 Gegeven ruimte en 
ondersteuning door dir.-
bestuurder 

A
a
n

b
o
d

 

 Aanvankelijk lezen 

 Wereld Oriëntatie 

 Taal 

 Bewegingsonderwijs 

 Cultuuronderwijs 

  
 

 Leerlijn voor digitale 
geletterdheid incl. 
heroverweging 
mediawijsheid 

 Structurering creatieve 
vakken 

 Onderzoek om Kleur beter 
in te zetten 

 Afstemming aanpak van 
aanbod i.c.m. met 
didactiek en ict-
middelen  

 geen 

O
p
b
re

n
g
s
te

n
 

 Kwaliteit 
leerkrachten 

 Opbrengsten 
voldoen aan de 
inspectie-normen 

 

 Meer inzicht welke 
groepen kinderen 
profiteren van het 
onderwijs en welke juist 
minder. D.m.v. gebruik 
referentieniveaus 

 Analyseren van 
opbrengsten en 
onderbouwde conclusies 
trekken  

 Gaan werken met 
referentieniveaus en 
leerwinst 

 Vertrouwen en 
samenwerking 

 Stimulerend werkklimaat 

 Professionele attitude 
team, intern begeleiders 
en schoolleiding (manier 
van leiding geven) 

 geen 

S
c
h
o
o

lk
lim

a
a
t 

/ 
c
o

n
d
it
ie

s
 

 Communicatie en 
contact; zowel intern 
als extern 

 Organisatiestructuur 

 Schoolregels 

 Veiligheid, open 
sfeer, teamgeest 

 Rust en orde 

 Ouders, leerlingen 
en teamleden zijn 
tevreden 

 Goed beeld voor 
externen (via soc. 
media en site) 

 Laagdrempelig, zeer 
toegankelijk 

 Omgeving school 

 Profilering onderzoeken 
 verbeteren in kader 
van inhuizen in nieuw 
gebouw 

 Verdere 
professionalisering van 
het team (kritisch naar 
elkaars gedrag, elkaar 
bevragen, van elkaar 
leren, meer analyseren) 

 Een nieuw gebouw in 
een ander setting 

 Vertrouwen en 
samenwerking 

 Stimulerend werkklimaat 

 Professionele attitude 
team, intern begeleiders 
en schoolleiding (manier 
van leiding geven) 

 verbeteren van volgen 
van kinderen op soc. 
emotioneel gebied 
m.b.v. nieuw 
programma in 
bovenbouw 

 Onderzoek 
organisatievormen van 
lesgeven gr. 3 

Werkzaam-
heden rond ver- 
en inhuizen in 
het nieuwe 
gebouw 
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Hoofdstuk 2  
 

Huidige stand van zaken: aanbod, ondersteuning en kwaliteitszorg 
 
2.1 Aanbod  
 
Hieronder een overzicht van de methodes die op onze school in gebruik zijn. Genoemde 
methodes voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden gebruikt volgens de richtlijnen die in 
de handleiding van de methodes worden beschreven. Daar waar ervan wordt afgeweken is dat 
beschreven in het vademecum onderwijsinhoudelijk. Doel daarvan is dat afspraken over de 
inhoud voor iedereen toegankelijk zijn en iedereen zich eraan houdt. De lijn wordt bewaakt en 
gecontroleerd in de borging- en ontwikkeldocumenten. Deze staan eens per jaar op de agenda 
van een werkoverleg om besproken te worden. 
Uiteraard kunnen leerkrachten aan de hand van de te behalen doelen, op basis van opbrengsten, 
het gebruik van de methode aanpassen aan deze doelen. 
 
Taal                         
Onderbouw 
Groep 4 tot en met 8: 

 
Schatkist, Ik ben Bas, Doe meer met Bas, Taalapps 
Taalverhaal.nu 

Spelling Taalverhaal.nu 
Technisch lezen  
Groep 3 (lezen/taal) LIJN 3 
Groep 4  t/m 8 Estafette  
Begrijpend lezen  
  
Groep 4 t/m 8  Nieuwsbegrip  XL 
Studerend lezen  
Groep 5 t/m 8 Blits 
Schrijven  
Groep 3 en 4 Klinkers 
5 t/m 8 Pennenstreken (die laten we uitgroeien in de komende jaren) 
Rekenen               
Onderbouw: 
Groep 3 t/m 8: 

 
Schatkist, Met Sprongen Vooruit, Rekenapps 
Wereld in Getallen 

Extra materiaal Maatwerk, Met sprongen vooruit, Kien, Rekentuin, Rekentijgers 
Aardrijkskunde Blink 
Geschiedenis Blink 
Biologie/Natuurkunde/ WO Blink 
Groep 3 en 4 Huisje, boompje, beestje. Lessen van NME (Winsum) 
Groep 5, 6, 7en 8 Blink. Lessen van NME (Winsum) 
Verkeer  
Groep 1, 2 en 3 Rondje verkeer (verkeerseducatieproject) 
Groep  4  De wereld van het verkeer 
Groep 5 en 6 Op voeten en fietsen 
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Groep 7  Jeugdverkeerskrant, LEF (leer effe fietsen) en 
examenoefenboekjes 

Expressievakken 
 
 

Moet je Doen (tekenen, drama, handvaardigheid, muziek, dans) 
Moet je doen als ideeënboek  
Muziek moet apart 1, 2, 3  Zing 

Engelse taal                 
Groep 7 en 8:                                                          

Real English 

Geestelijke stromingen In de methodes voor wereldoriëntatie en KLEUR 
Lichamelijke opvoeding RAAK (3 t/m 8) Bewegingsonderwijs in het speellokaal 

Burgerschapskunde KLEUR 

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling: 
Groep 1 en 2 
Groep 3 t/m 8 

 
Bakjesaanpak van L. Koning (deel van LVS) 
Soemo kaarten (als extra) 
KLEUR 

Groep 4        Rots & Water 
 Groep 5 t/m 8        SterkWerk 
 

 De kerndoelen en de referentieniveaus 1F en 1S worden aangeboden en geborgd: 

  Door het leerstofaanbod, deze voldoet aan de kerndoelen en aan de referentieniveaus. Daar 

zijn de methodes op geselecteerd aan de hand van een externe toets, de SLO-doelen.  

 Door de onderwijstijd, het jaarrooster wordt zodanig ontworpen dat leerlingen zich het aanbod 

eigen kunnen maken. Die jaarroosters maken onderdeel uit van de kijkwijzer en het 

jaaraanbod wordt weggezet in de jaarplanning. De groepsadministratie draagt bij aan de 

continuïteit van het onderwijs en worden gecontroleerd. Naast deze controle wordt het 

leerkrachtgedrag twee keer per jaar door de directie gemonitord met behulp van de kijkwijzer. 

 Door het leerkrachtgedrag te ondersteunen, te controleren en te monitoren tijdens 

klassenbezoeken en de gesprekkencyclus. Wordt de onderwijstijd efficiënt ingezet, is de 

didactiek effectief en hoe stemt de leerkracht het aanbod af op de verschillen tussen 

leerlingen?  

 In de halfjaarlijkse evaluatie kijken we of de leeropbrengsten in overeenstemming zijn met het 

verwachtte niveau en na analyse worden eventuele aanpassingen gedaan in het 

leerstofaanbod, de onderwijstijd en leerkrachtgedrag waarna het schoolbeleid wordt 

aangepast. 

 Eens per jaar worden de borging- en ontwikkelingsdocumenten per vakgebied besproken en 

desgewenst op basis van opbrengsten aangepast en opnieuw vastgesteld 

 

 De leerstof overstijgende kerndoelen van burgerschap en sociale integratie. 

 Deze komen onder andere projectmatig aan bod in de wereld oriënterende vakken en de 

leerlingenraad. Burgerschap en sociale integratie steunt op drie pijlers: democratie, 

participatie en identiteit. Een groot aantal aspecten komt aan de orde in ons onderwijsaanbod 

en komt voort uit onze missie en visie. Voor een nadere uitwerking verwijzen we hierbij naar 

de Notitie Sociale Veiligheid, Pedagogisch Klimaat, Burgerschap en Integratie. In deze notitie 

staat uitgebreid ons beleid en aanpak beschreven. Dit document is tevens een document 

voor de borging en wordt jaarlijks besproken het bijgesteld 

 

 ICT is geïntegreerd in het aanbod en een structureel onderdeel van de kijkwijzer7. 

                                                      
 
7 4.5 maakt passend gebruik van didactische hulpmiddelen en 4.7 hanteert bij uitleg werkvormen die leerlingen activeren 
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 Kinderen gaan spelenderwijs om met ICT en media. Dit gebeurt via de lessen van het 

mediapaspoort. Een integrale leerlijn bestaat nog niet. 

 

 Tijdsinvestering per vakgebied, minuten per week per leerjaar. 

 De schooltijden en lesuren in het basisonderwijs moeten vallen binnen de kaders van de Wet 

op het primair onderwijs. Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle 

basisscholen 7520 uur. 

 
2.2 Systeem van ondersteuning (zorg en begeleiding) 
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband 20.01, het samenwerkingsverband 
voor de scholen in de provincie Groningen en gemeente Noordenveld. In het 
samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de basisondersteuning. Deze betreffen de 
preventieve en licht curatieve interventies, de onderwijs ondersteuningsstructuur, het planmatig 
werken en de basiskwaliteit van het onderwijs. 

 
Basisondersteuning 
Het is de taak van onze school om goed onderwijs te geven aan alle leerlingen. Hierin staat het 
handelen van de leerkracht centraal. Het is immers de leerkracht die de ondersteuning en/of 
uitdaging aan de leerling kan bieden en die het snelst kan signaleren of een leerling iets extra’s 
nodig heeft. Om de leerkracht hierbij te ondersteunen heeft de school een duidelijke structuur en 
organisatie van de leerlingenzorg nodig. 
 
Een duidelijke structuur  
Voor een goede uitvoering heeft onze school een werkend systeem nodig, dat herkenbaar is in 
het dagelijks handelen van de leerkracht. Door dat systeem kunnen we vroegtijdig in kaart 
brengen welke leerlingen extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben om zich maximaal te 
kunnen ontwikkelen. 
 

 Leerkracht Interne begeleider Administratie Externe 
deskundigheid en 
BOT8 

 

Groepsniveau 
 
Leerling niveau 

Leerkrachtniveau 
 
Groepsniveau 
 
Leerling niveau 

Kleine zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Individueel leerling 
dossier 
 
Ontwikkelings-
perspectief 

Leerkracht-niveau 
 
Groepsniveau 
 
Leerling-niveau 

Onder- 
zoeken 
 
 
 
 

Bronnen 
onderzoek. 
 
Leerstof-
aanbod en 
leerlijnen. 
 
Vastlopen of 
opvallen. 
 
 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden m.b.t. 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 
leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 
 

Bronnen: 
Methode-
onafhankelijke 
toetsen 
Methode gebonden 
toetsen 
 
Observatie en 
gesprek 
 
Administreren in: 
 

Gedragsdeskundige 
 
Orthopedagoog 
 
 
CJG: 
Jeugdverpleeg-
kundige 
 
Logopedist 
 
Dokters-assistent 

                                                      
 
8 BOT is de afkorting voor Boven Schools Ondersteunings Team van L&E 

Stap in 
de 

HGW 
cyclus 
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Onderzoeken welke 
behoeften er liggen bij 
leerkrachten. 
 

Kleine zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspec-
tief 
 

 
Commerciële 
instanties: 
 
OCRN 
Molendrift 
Accare 
Lentis 
 

Reflecteren Reflecteren 
m.b.v. 
didactische 
driehoek. 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden m.b.t. 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 
leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 
Reflecteren op eigen 
handelen m.b.t. de 
leerkracht. 

Administreren in: 
 
Kleine zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspecti
ef 

Gedragsdeskundige 
 
Orthopedagoog 
 
 

Doelen 
stellen en 
plannen 

Doelen en 
planning n.a.v. 
reflectie. 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden m.b.t. 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 
leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 
Doelen stellen en 
plannen m.b.t. de 
ontwikkeling van de 
leerkracht. 

Administreren in: 
 
Grote zorgcyclus 
 
Weekplanning 
 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspec-
tief 

Gedragsdeskundige 
 
Orthopedagoog 
 
 

Uitvoeren Pedagogisch, 
didactisch en 
organisatorisch 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden m.b.t. 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 
leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 
Ondersteunen van de 
leerkracht. 

Administreren in: 
 
Weekplanning 

Gedragsdeskundige 
 
Orthopedagoog 
 
 

Evalueren Evalueren van 
gepleegde 
interventies. 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden m.b.t. 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 
leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 

Administreren in: 
 
Kleine zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
Ontwikkelperspec-
tief 

Gedragsdeskundige 
 
Orthopedagoog 
 
 

Controleren  Controleren of de 
permanente 
ontwikkeling van lln. 
voortgang boekt. 

Administreren in: 
 
Groepsbespreking 
Leerlingbespreking 

 

 

De leerkracht 
 De leerkracht onderzoekt 
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Om in te kunnen spelen op de diverse behoeften van leerlingen, moet een leerkracht 
allereerst kunnen onderzoeken hoe kinderen leren. 
De leerkracht heeft hiervoor kennis van de leerlijnen en de en het daaraan gekoppelde 
leerstofaanbod nodig. Hierdoor kan de leerkracht nagaan waar kinderen vastlopen en 
analyseren waar de leerstof weer opgepakt moet worden. Daarbij is het ook van belang 
dat de leerkracht kennis heeft van de vakdidactiek. Als een kind stagneert bij rekenen zal 
het een andere didactiek vragen om het kind weer op de lijn te krijgen, dan bij begrijpend 
lezen. 
Het is belangrijk dat een leerkracht kan analyseren of kinderen uitvallen en waarom. De 
leerkracht kan hiervoor gebruik maken van de volgende bronnen: Methode-onafhankelijke 
toetsen, methodegebonden toetsen, observaties en diagnostische gesprekken. 
 

 De leerkracht reflecteert 
De reflectie is erop gericht, om dat wat de leerkracht tijdens het onderzoek te weten is 
gekomen, in verband te brengen met haar handelen. Daarbij gebruikt de leerkracht de 
‘didactische driehoek’. Deze driehoek wordt gevormd door de volgende elementen: 
 Kennis van de manier waarop de leerling leert (als deze leerling zo leert, wat heeft hij 

dan van mij nodig?) 
 Reflectie op haar eigen handelen  
 Kenmerken van de vakdidactiek (Hoe heb ik materialen ingezet, welke uitleg 

gegeven?) 
 

 De leerkracht stelt doelen en plant 
De leerkracht stelt doelen naar aanleiding van zijn onderzoek en reflectie en plant deze in. 
In de planning wordt bekeken hoe dit te organiseren is, om het doel te behalen. 
 

 De leerkracht voert uit 
De leerkracht voert de planning uit. In de uitvoering zorgt de leerkracht voor de juiste 
organisatie, didactiek en/of pedagogische benadering. 
 

 De leerkracht evalueert 
De leerkracht evalueert of de gepleegde interventies succesvol zijn geweest. Met de 
evaluatie begint soms weer een nieuwe cyclus van onderzoek. 
 
De leerkracht heeft in alle gevallen de primaire verantwoordelijkheid voor de leerling. 
 
De intern begeleider 

 De intern begeleider onderzoekt 
Om leerkrachten goed te kunnen begeleiden is het belangrijk dat de Ib-er zelf in staat zijn 
om de vijf fases van de zorgcyclus te doorlopen. De Ib-er moet de kennis en vaardigheden 
bezitten om deze cyclus bij leerlingen uit te voeren maar ook bij leerkrachten. Daar zal met 
name de focus op liggen. 
De intern begeleider onderzoekt welke behoeften er liggen bij de leerkrachten door middel 
van monitoring en gespreksvoering.  
 

 De intern begeleider reflecteert 
Om leerkrachten goed te kunnen begeleiden is het belangrijk om te weten op welke 
manier de leerkracht leert en welke indicatoren van de kijkwijzer worden beheerst. De 
intern begeleider gaat na wat dit betekent voor het handelen van de intern begeleider. 
 

 De intern begeleider stelt doelen en plant 
De intern begeleider stelt doelen naar aanleiding van haar onderzoek en reflectie en plant 
deze in. In de planning wordt bekeken hoe dit te organiseren is, om het doel te behalen. 
 

 De intern begeleider voert uit 
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De intern begeleider voert de planning uit. In de uitvoering zorgt de intern begeleider voor 
de juiste organisatie en benadering op leerstijl. 
 

 De intern begeleider evalueert 
De intern begeleider evalueert of de gepleegde interventies succesvol zijn geweest. Met 
de evaluatie begint soms weer een nieuwe cyclus van onderzoek. 
 

 De intern begeleider controleert 
De intern begeleider zorgt dat hij een globaal overzicht heeft van de ontwikkeling van alle 
leerlingen en zorgt dat tijdig ingegrepen wordt waar dat nodig is. De groepsbespreking is 
hier een moment voor. In principe is de leerkracht verantwoordelijk voor de leerling en 
voert uit, de intern begeleider coacht en controleert.  
 
Om de kwaliteit van de leerlingenzorg niet afhankelijk te laten zijn van één persoon 
moeten de actuele werkzaamheden van de intern begeleider bekend zijn bij meerdere 
personen binnen de school.  
 
Administratie 
Alle administratie die de leerkracht bijhoudt, moet eraan bijdragen dat de leerkracht de vijf 
fases van de leerlingenzorg uitvoert. De functionaliteit, toegankelijkheid en 
overdraagbaarheid van de gegevens en onderbouwingen zijn het uitgangspunt.  
 
Kleine zorgcyclus 
De kleine zorgcyclus behoort bij het dagelijkse onderzoek dat de leerkracht verricht op 
leerling- en/of groepsniveau. De leerkracht noteert waar een leerling of groep in opvalt of 
uitvalt. Dit doet de leerkracht door te kijken naar vaardigheden, vakdidactiek en leerstijl. 
De leerkracht gebruikt hiervoor de methode-onafhankelijke toetsen, de methode 
gebonden toetsen, de observaties en gesprekken.  
De leerkracht beschrijft hier ook de reflectie/onderbouwing met betrekking tot haar eigen 
handelen en de evaluatie naar aanleiding van de gepleegde interventies. 
 
Grote zorgcyclus 
De grote zorgcyclus behoort bij de lange termijnplanning. De leerkracht noteert naar 
aanleiding van de methode-onafhankelijke toetsen welke afwijkende /extra doelen gesteld 
worden voor een leerling of een groepje leerlingen. Deze planning staat in relatie met de 
kleine zorgcyclus (inclusief methode-afhankelijke toetsen) en de weekplanning. 
Naderhand wordt de evaluatie beschreven in de grote zorgcyclus aan de hand van de 
bevindingen in de kleine zorgcyclus. 
 
Groepsbespreking 
De groepsbesprekingen worden tweemaal per jaar gehouden. Indien noodzakelijk worden 
er extra groeps- of leerlingbesprekingen gepland. In de groepsbespreking worden de 
resultaten van de groep geëvalueerd aan de hand van de methode-onafhankelijke toetsen 
(sociaal-emotioneel, de midden- en eindtoetsen). De leerkracht reflecteert op het 
pedagogisch handelen, de vakdidactiek en de organisatie. Uitkomsten van deze reflectie 
worden opgenomen in de grote zorgcyclus. 
Op leerlingenniveau worden de resultaten van de methode-onafhankelijke toetsen naast 
de resultaten van de methodegebonden toetsen gelegd en de bevindingen uit de kleine 
zorgcyclus. Dit geldt alleen voor de leerlingen die niet profiteren van het aanbod dat 
beschreven staat in de grote zorgcyclus. Met de intern begeleider wordt besproken wat 
onderzocht moet worden of welke interventies ingezet moeten worden en de leerkracht 
legt dit vast. Op deze manier blijft de intern begeleider globaal op de hoogte van de 
ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Leerlingbespreking 
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Op het moment dat de leerkracht vastloopt in een van de fases van de leerlingenzorg kan 
hij een leerling bespreken met de intern begeleider. Samen bespreken zij wat de 
vervolgstappen zullen zijn. 
 
Weekplanning 
De planning die de leerkracht maakt om de gestelde doelen te halen, staat genoteerd in 
de weekplanning. 
 

Individueel leerling dossier 
Dit dossier bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Leerlingengegevens in de leerlingenmap die de leerkracht bijhoudt 
- Leerlingendossier in ParnasSys waarin toetsgegevens, oudergesprekken, overige 

notities en een eventueel ontwikkelingsperspectief opgeslagen zijn 
- Gescande leerling gegevens.  

 
Ontwikkelingsperspectief/eigen leerlijn 
Leerlingen die vanwege hun beperktere capaciteiten niet het volledige reguliere curriculum 
van de school kunnen volgen krijgen een eigen leerlijn. Hiervoor moet vastgesteld zijn dat 
de leerachterstand veroorzaakt is door kindkenmerken en niet door een schoolkenmerken. 
De school wil dat deze leerlingen zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen. Uitstroom en 
tussendoelen worden bepaald en geëvalueerd. De vijf fases van leerlingenzorg worden 
beschreven in het ontwikkelingsperspectief zodat het onderwijs passend gegeven wordt 
op de onderwijsbehoefte van deze leerling. 
 
Externe deskundigheid 
Een extern deskundige (boven schools ondersteuningsteam [BOT] of eventueel een 
andere) wordt ingezet om de leerkracht te ondersteunen in één of meerdere fases van de 
zorgcyclus. Dit kan bijvoorbeeld bij de onderzoeksvraag maar ook bij de uitvoering of de 
evaluatie. 
 
De schoolleider/directeur 
Een krachtig schoolleider / directeur ondersteunt de onderwijs ondersteuningsstructuur 
door de ontwikkeling van kinderen als zijn primaire verantwoordelijkheid te zien. Zij heeft 
zicht op de ontwikkeling en de resultaten van het pedagogisch-didactisch handelen in de 
school. Hij maakt daarvoor gebruik van data en heeft een onderzoekende houding. Hij 
doorloopt ook de cyclus van onderzoeken, reflecteren, doelen stellen en plannen, 
uitvoeren en evalueren met zijn team. 
Een schoolleider/directeur stelt op basis van een scherpe analyse de doelen voor de 
onderwijsresultaten. Hij inspireert het team door zich maximaal in te spannen om de 
doelen te realiseren. Op grond van zijn analyse geeft hij daarnaast vorm en inhoud aan de 
ondersteuning die leerkrachten nodig hebben bij de ontwikkeling van het pedagogisch –
didactisch handelen en het verkrijgen van een onderzoekende houding bij het team.  
Een schoolleider past zijn personeelsbeleid hierop aan door middel van een 
gesprekkencyclus die aansluit op het schoolbeleid met de daarin gestelde doelen. 
Om de kwaliteit van de school en de daarmee samenhangende leerlingenzorg niet 
afhankelijk te laten zijn van één persoon moeten de actuele werkzaamheden van de 
schoolleider/directeur bekend zijn bij meerdere personen binnen de school.  
 
Passend Onderwijs 
Met Passend Onderwijs streven we ernaar dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij 
zijn of haar talenten en beperkingen past. Bij voorkeur gebeurt dit zoveel mogelijk dichtbij 
huis, in de klas en in de wijk. Schoolbesturen krijgen daarom de plicht om elke leerling een 
passende onderwijsplek te bieden. Om dit te kunnen realiseren werken scholen samen in 
regionale samenwerkingsverbanden. Ons bestuur valt onder het samenwerkingsverband 
20.01. 
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Om elke leerling een passende onderwijsplek te kunnen bieden heeft iedere school 
binnen het bestuur in het School ondersteuningsprofiel (SOP) beschreven aan welke 
kinderen het een plek kan bieden. Plaatsing van kinderen gebeurt bij voorkeur dichtbij 
huis. Daarvoor is het belangrijk te weten met welke populatie een school te maken heeft. 
Een school kan zijn onderwijs hierop inrichten. 
De leerling populatie rondom de Tiggeldobbe is divers. Deze staat beschreven in 
paragraaf 1.2. 
Deze leerlingenpopulatie kan ook een voorspeller zijn voor de te verwachten 
arrangementen. Op het moment bieden we arrangementen op het gebied van 
slechtziendheid, taalachterstanden en verstandelijke beperkingen/leervermogen. We 
kunnen ook arrangementen bieden op het gebied van gedragsproblematiek maar tot nu 
toe kunnen we dit voorkomen door preventieve interventies met behulp van externe 
deskundigheid. De Tiggeldobbe wil graag een plek blijven bieden aan deze diversiteit. 
 
Interne ondersteuning 
Tweemaal per jaar zijn er zogenoemde routinggesprekken tussen de Ib-er en het BOT. De 
acties die daaruit voortkomen kunnen leiden tot extra (interne) ondersteuning.  
 
Externe ondersteuning 
De leerlingen die op het gebied van slechtziendheid (cluster 1) en taalachterstanden 
(cluster 2) in aanmerking komen, krijgen –passend bij de ontwikkeling- extra 
ondersteuning.  
Ook vanuit bijv. team 050 is er (via de gemeente) extra ondersteuning te krijgen voor 
kinderen die binnen bepaalde criteria vallen. 
In overleg met ouders kunnen we besluiten om externe deskundigen (bijv. orthopedagoog) 
onder schooltijd te laten werken met kinderen. De beslissing hiervan ligt bij de school 

 

2.3 Kwaliteitszorg 
Handboek 
Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijsbeleid van onze school vormgeven. 
Binnen L&E PO werken we gezamenlijk aan kwalitatief goed onderwijs. Om die kwaliteit te 
waarborgen, hebben we sector breed een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in het Handboek Kwaliteit en vormt de uitwerking van onze visie op 
kwaliteitszorg9.  De kern is dat we elkaar scherp houden op de dingen die we doen en dat 
we regelmatig stil staan bij wat we doen. De scholen afzonderlijk evalueren frequent de 
opbrengsten van het onderwijs in relatie tot het onderwijsleerproces. De uitkomsten van 
deze evaluaties worden geagendeerd in de voortgangsrapportages en –gesprekken met 
het bevoegd gezag.  
 
Evaluatie onderwijs en leren 
Het gaat dus niet alleen om het evalueren van de opbrengsten, die we behalen met de 
leerlingen, maar ook om andere zaken: leerstofinhouden, tijd, schoolklimaat, uitleg door 
leerkrachten, afstemming op de mogelijkheden van de leerlingen, in- en externe 
communicatie, contact met ouders en aansturing van de organisatie. Deze evaluaties 
worden volgens een vast stramien uitgevoerd en op vaste, vooraf geplande tijdstippen 
gehouden en er wordt gebruik gemaakt van objectieve evaluatie-instrumenten. 

 
De cyclus van kwaliteitszorg op de Tiggeldobbe bestaat uit een drietal stappen: 
 het bepalen van de doelen die de school nastreeft; 
 het vaststellen in hoeverre deze doelen worden gerealiseerd; 
 het uitvoeren van verbeteracties om de doelen alsnog te behalen. 

 

                                                      
 
9 Zelfevaluatie, vliegwiel voor schoolontwikkeling en motor voor kwaliteitsbestendiging (september 2016) 
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In de eerste stap worden de doelen bepaald die de school nastreeft die vanuit een heldere 
visie en missie zijn afgeleid (zie paragraaf 1.1; missie en visie). 
 
Voor de tweede stap van de cyclus, evalueert de school haar beleidsvoornemens. Nog 
geen gemeengoed is het dat de school onderzoekend reflecteert op haar schoolbeleid, 
door middel van een kwalitatief hoogwaardige, integrale zelfevaluatie (zie paragraaf 3.1; 
schoolklimaat/condities). In een dergelijke zelfevaluatie gebruikt de school verschillende 
instrumenten10. De komende schoolplanperiode zal de school, in samenwerking met de 
RuG/AOS een drietal zelfevaluatie uitvoeren. De eerste twee zullen een zelfgekozen 
onderwerp nader uitdiepen, de derde bevat als centrale onderzoeksvraag: wat is de 
actuele stand van de kwaliteit van het onderwijs. De uitkomsten van die zelfevaluatie zijn 
in verband te brengen met de zelfevaluatie uit 2017, die deze vraag ook centraal had 
staan.  
 
De tweede stap van de zelfevaluatie sluit af met het formuleren van beleidsvoornemens. 
De derde stap in de cyclus van kwaliteitszorg werkt die beleidsvoornemens uit in concrete 
doelen en voorziet in interventies en strak uitgelijnde implementatiestappen om de 
gewenste kwaliteitsverbetering daadwerkelijk te realiseren. Evaluaties, de zogenoemde 
periodieke schoolbezoeken, moeten ervoor zorgen dat de school op koers blijft en dat het 
verbeterproces op tempo blijft. 

 
Naast kwaliteitsverbetering is kwaliteitshandhaving van belang: borging. De Tiggeldobbe 
onderscheidt passieve en actieve borging. Passieve borging is het vastleggen van 
afspraken, regels, planning, toets afnames, werkwijzen etc.  
Actieve borging is het systematisch controleren of de afspraken worden nageleefd. In de 
afspraken staat beschreven op welke wijze, met welke frequentie en wie de actieve 
borging uitvoert. Van alle borgingsactiviteiten vindt op schoolniveau een terugkoppeling 
plaats, eventueel wordt meteen aangeven hoe een tekortkoming wordt hersteld.  
 
Ten slotte heeft een aantal onderdelen van het gemeenschappelijk pedagogisch 
didactisch handelen permanent onderhoud nodig. Je zou kunnen zeggen dat deze 
onderdelen nooit in een fase van borging komen, maar zich voortdurend in de 
implementatiefase bevinden.  

 

Didactisch handelen 
Een leerkracht moet de vakinhoud en -didactiek van meerdere vakken geïnternaliseerd 
hebben. Het uitvoeren van dit brede curriculum is complex, zeker ook omdat de inzichten 
vanuit de didactiek aan verandering onderhevig zijn. De instructievaardigheden van 
leerkrachten11 staan permanent onder de aandacht van de school. Het gaat daarbij om 
algemene instructievaardigheden, maar ook om kennis en vaardigheden die per 
vakgebied benodigd zijn. Dit vraagt van de school continue reflectie op de bestaande 
werkwijzen. Ze bepaalt steeds welke onderdelen van de instructie (hernieuwde) aandacht 
krijgen, welk vakgebied daarbij centraal staat en hoe er in de komende periode aan die 
onderdelen gewerkt wordt. 
 

Onze school heeft een gevarieerde leerlingenpopulatie. Het is de taak van leerkrachten 
om hun taak om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de verschillende 
behoeften. Dit is niet gemakkelijk, zeker niet omdat de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen per vakgebied verschillen. Leerkrachten hebben de kennis en vaardigheden 
nodig om te kunnen analyseren hoe kinderen leren, om te reflecteren op hun eigen 
handelen en te bepalen wat leerlingen van de leerkracht nodig hebben om hun doelen te 
gaan halen. Het verkrijgen en onderhouden van deze vaardigheden gaat niet vanzelf. 
Leerkrachten hebben hier de juiste ondersteuning bij nodig en mogelijkheden om te 

                                                      
 
10 Zie 1.4 interne sterkte- en zwakteanalyse 
11 Indicator 4 en 5 uit de Kijkwijzer L&E 
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oefenen en te trainen. Verder is permanent onderhoud voor dit onderdeel noodzakelijk; dit 
is opgenomen in het jaarplan van de school. 
 

Schoolklimaat 
We streven naar een veilig schoolklimaat. Om kinderen te helpen bij het ontwikkelen van 
hun sociaal-emotionele vaardigheden maken we gebruik van de methode Bakjesaanpak. 
Ook de SOEMA-kaarten en Amigo kunnen desgewenst worden ingezet. Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van Rots en Water en SterkWerk.  
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen systematisch te kunnen volgen, 
maken wij gebruik van KIJK en ZIEN! Dit volgsysteem biedt ook inhoudelijke 
ondersteuning en tips.  Elk jaar nemen we een vragenlijst af bij de leerlingen van groep 5 
tot en met 8. In deze vragenlijst staat een veilig klimaat, pestgedrag en omgangsvormen 
centraal. Ook het personeel wordt eens in de twee jaar gevraagd naar hun welbevinden 
en veiligheidsbeleving. Indien uit deze onderzoeken blijkt dat we ons beleid moeten 
bijstellen, zullen we dit uiteraard doen.  
 

Evaluatie opbrengsten 
We gebruiken de volgende evaluatie-instrumenten ten aanzien van de opbrengsten: 
methodegebonden toetsen, methode onafhankelijke toetsen en observaties. Voor de 
methode-onafhankelijke toetsen maken wij gebruik van de systematiek van het Cito 
leerlingvolgsysteem. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen gebruiken 
s(gerichte) observaties uitgevoerd. 
 
Elke school heeft een toetskalender waarop aangegeven staat wanneer welke toets wordt 
afgenomen. De toetsen worden geanalyseerd en verwerkt in het aanbod voor de komende 
periode. De toetsen worden volgens de handleiding afgenomen.  
 
De uitkomsten van de toetsen worden besproken en geëvalueerd door leerkracht en intern 
begeleider. Dit wordt gedaan op individueel-, groeps-, en schoolniveau. De uitkomsten van 
de toetsen worden vergeleken met de geldende landelijke norm en de eigen norm. Hierbij 
zijn zowel de Cito-normen, referentieniveaus en (indien voorhanden) leerwinst voor ons 
belangrijke onderzoeksperspectieven. Daarnaast worden trendanalyses gemaakt om na te 
gaan op welke wijze de opbrengsten zich ontwikkelen. Dit is een belangrijke factor om 
eventuele verbeteractiviteiten in gang te zetten. Echter niet voordat er een integraal 
onderzoek(je) –een zelfevaluatie-  aan vooraf is gegaan. De opbrengsten worden dan in 
samenhang gebracht met het aanbod, tijd, leerkrachthandelen, ondersteuning en de 
condities.  
 

Bewaking van de kwaliteit van de school door het bevoegd gezag 
De bewaking van de kwaliteit van de school door het bestuur loopt via de lijn schoolplan – 
jaarplan, de periodieke schoolbezoeken en op basis van uitkomsten van evaluaties (Q-
gesprekken).  
De informatie voor het schoolplan wordt onder andere geleverd door de evaluatie van het 
vorige schoolplan en de zelfevaluatie. Het schoolplan wordt vertaald in jaarplannen. Elk 
jaar maakt de school een jaarplan waarin de doelen voor dat schooljaar worden 
opgenomen. De evaluatie van het jaarplan vindt in eerste instantie plaats met het team. 
De resultaten hiervan worden weergegeven in een rapportage, die besproken wordt in een 
periodiek schoolbezoek.  
 
In de gesprekken komen de volgende onderdelen aan de orde ten aanzien van onderwijs 
en kwaliteit: 
 Jaarplan, waarin in ieder geval zijn opgenomen de gewenste resultaten en de 

voortgang; 
 Leerlingaantallen en prognoses; 
 Beoordeling inspectie in het kader van het toezichtarrangement; 
 Resultaten op de tussentoetsen van het leerlingvolgsysteem; 
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 Resultaten Cito-eindtoets, referentieniveaus en leerwinst;  
 Uitkomsten andere instrumenten (bijv. audit, oudertevredenheid, leerlingen); 
 Uitkomsten van de kijkwijzer op schoolniveau  
Ten aanzien van de andere domeinen worden onderdelen besproken als realisatie 
begroting, verzuimpercentage personeel, scholing en de voortgang van de 
gesprekkencyclus.  
De gegevens van alle scholen worden sector breed opgenomen in het jaarverslag en bij 
bijzonderheden in het PO Journaal dat periodiek verschijnt voor de leden van het 
Algemeen Bestuur. De directeur-bestuurder rapporteert aan het Algemeen bestuur over de 
behaalde resultaten. 

 
2.4 Sociale Veiligheid  

Een veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige 
sfeer op school is. Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en 
agressie worden voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te 
treden.  
Aanpak pesten: wet Veiligheid op school 

De wet Veiligheid op school heeft als doel dat scholen zich inspannen om pesten tegen te 
gaan en dat scholen zorgen voor sociale veiligheid. In de wet staat dat scholen: 

 Een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren. 
 Twee taken binnen het onderwijsteam moeten beleggen. Er moet een aanspreekpunt zijn 

waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het pestbeleid 
op school coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet.  

 De beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen. De bedoeling 
hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school. 

 

Verantwoordelijkheden scholen 
De scholen van schoolbestuur Lauwers en Eems hebben in de notitie Sociale Veiligheid, 
Pedagogisch Klimaat, Burgerschap en Integratie en/of in hun schoolplan en schoolgids 
beschreven: 

 de taken van de vertrouwenspersoon en hoe die persoon te vinden, 
 de pestpreventie, 
 het programma sociaal-emotionele ontwikkeling,  
 hoe incidenten  worden geregistreerd en afgehandeld,  
 de regeling schorsen, verwijderen, 
 de time-out regeling,  
 de meldcode en meldplicht 
 de klachtenregeling, 
 hoe de veiligheidsbeleving van de leerlingen wordt gemeten en hoe de school zich 

daarover te verantwoordt naar de inspectie. 
 
Verklaring Omtrent het Gedrag voor onderwijspersoneel 

Alle nieuwe medewerkers en vrijwilligers moeten een Verklaring omtrent het Gedrag overleggen. 
Hieruit blijkt of er belemmeringen zijn om in de nieuwe functie aan de slag te gaan.  
 

2.5 Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding 
Schoolbestuur Lauwers en Eems, sector PO streeft naar een zo evenwichtig mogelijke 
samenstelling van het personeelsbestand en het management. 
In het onderwijs werken veel vrouwen, maar weinigen daarvan hebben een leidinggevende 
functie. 
Op peildatum 7 januari 2019 bestaat de leiding van de 17 scholen uit vijf mannelijke en twee 
vrouwelijke schooldirecteuren. Op meerdere scholen is in onze organisatie een schoolleider 
werkzaam. In totaal zijn dit momenteel één mannelijke en zeven vrouwelijke schoolleiders.  
Bij elkaar opgeteld is het percentage vrouwen in de schoolleiding daarmee 56%. 
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Hoofdstuk 3 
Uitwerking beleidsvoornemens  
 
3.1 Beleidsvoornemens 2019 - 2023 
In hoofdstuk I is de SWOT, de sterkte zwakte analyse, kansen en bedreigingen (zie paragraaf 1.5; 
conclusies), tot stand gekomen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat de school de komende 
periode gaat doen om planmatig een kwaliteitsslag te bewerkstelligen. De beleidsvoornemens 
zijn voor wat het pedagogisch didactisch handelen betreft geformuleerd in termen van 
geoperationaliseerd leerkrachtgedrag, teneinde een koppeling te kunnen maken met 
personeelsbeleid. Elders is het meer beschrijvend.  
 
Pedagogisch-didactisch handelen: 
Het pedagogisch didactisch handelen is continu aan ontwikkeling onderhevig. Om de kwaliteit het 

dagelijks handelen van de leerkracht te verbeteren is het voor de komende planperiode 

noodzakelijk om te investeren in kennis over het leren van leerlingen en de leerkracht-

vaardigheden verder te ontwikkelen. Dit doen met behulp van de Kijkwijzer van Lauwers en Eems 

(met 9 indicatoren en 4 niveaus in didactische complexiteiten). 

We onderhouden en bouwen verder op wat de afgelopen twee jaren is aangeboden en geoefend. 
Dat zal naast het gedrag op de eerste drie niveaus worden uitgebouwd naar niveau 4.  

 de leerkracht voert een inzichtelijke en overdraagbare leerlingenadministratie; 

 de leerkracht maakt passend gebruik van ICT; 

 de leerkracht analyseert waarom leerlingen uitvallen en opvallen; 

 de leerkracht reflecteert daarbij ook op het eigen handelen; 

 de leerkracht plant en registreert interventies naar aanleiding van analyse en reflectie. 

Deze zogenaamde kleine zorgcyclus is wezenlijk voor het ontwikkelen van onderwijs 

dat past bij een kind; 

 de leerkracht geeft feedback, door gebruik te maken van feedup en feedforward; 

 de leerkracht laat leerlingen hardop denken; 

 de leerkracht laat leerlingen reflecteren door gebruik te maken van reflectie met en 

tussen leerlingen; 

 de leerkracht laat leerlingen reflecteren op diverse oplossingsstrategieën en hun eigen 

aanpakgedrag; 

 de leerkracht stimuleert het hanteren van controleactiviteiten; 

 de leerkracht bevordert het toepassen van het geleerde;  

 de leerkracht stemt de verwerking en instructie af op kennis van hoe de leerling leert; 

 de leerkracht uit expliciet hoge verwachtingen; 

 de leerkracht geeft leerlingen verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. 

 

Ter ondersteuning van het zich eigen maken van het bovenstaande, zullen we ons 

(extern) scholen. Hoofdzaak daarbij is het vermogen situaties te analyseren op basis van 

wat je weet, wat je vindt en hoe je de juiste stappen neemt.  
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Het betreft vaardigheden die kenmerkend zijn voor een professionele en lerende 

organisatie. De leerkrachten en schoolleiding ontwikkelen vaardigheid en kennis op het 

gebied van: 

 houding van onderzoekend onderwijzen; 

 het geven van feedback op professioneel gedrag bij elkaar;  

 het geven van feedback gericht op de ontwikkeling; 

 het geven van feedback op doelen; 

 alle stappen van feedback uitvoeren (feedup- feedback- feedforward); 

 het laten zien van een actieve houding; 

 het nemen van verantwoordelijkheid; 

 meer in staat zijn dagelijkse acties in de bredere context van grotere doelen te 

plaatsen; 

 tijd besteden aan het leren luisteren.  

 

Vanuit bovenstaand geheel kan voortvloeien dat er meer passend onderwijs komt, waarbij de 
leerlijnen meer leidend zijn dan de methode. Ook de huidige groeperingsvorm kan daarbij 
veranderen. (zie ook laatste punt Schoolklimaat / condities hieronder) 
 
Aanbod: 
Met het huidige aanbod zijn we tevreden. We hebben de laatste twee jaren naast 
teamontwikkeling geïnvesteerd in nieuwe methoden en ICT-hardware. Het aanbod zal zich verder 
gaan ontwikkelen / verbeteren op basis van opbrengsten en eventuele wettelijke eisen. 
De verhuizing naar een nieuw gebouw zal de ICT-toepassing een boost geven. Ook de rijke 
omgeving aldaar zorgt (deels impliciet) voor een impuls. 

 De sociaal emotionele ontwikkeling wordt verder ontwikkeld door (vooraleerst) SterkWerk 
in de groepen 5 tot en met 8 in te voeren. 

 Een leerlijn voor mediawijsheid / digitale geletterdheid moet worden vernieuwd 
 Het bewegingsonderwijs krijgt een impuls door middel van meer vakleerkrachturen 

(betaald uit de werkdrukgelden). 
 Onderzoek naar gebruik en inzet van de methode Kleur (levensbeschouwing en sociaal 

emotionele vorming) 
 Op basis van resultaten en oude informatie wordt het aanbod in de huidige methode voor 

studievaardigheden onderzocht.  
 De structurering en samenhang van het aanbod van de creatieve vakken dient te worden 

onderzocht en uitgewerkt. 
 Het aanbod en werkvormen in ogenschouw nemen en eventueel aanpassen aan de 

nieuwe omstandigheden en mogelijkheden in het nieuwe gebouw 
 
Schoolklimaat / condities  

Over de condities en schoolklimaat is er tevredenheid. Uiteraard is er kritiek op het gebouw en de 

omgeving (zie ook de tevredenheid enquêtes). Dat gevoelde probleem wordt opgelost met de 

nieuwbouw in 2022. De voorwaarden voor goed onderwijs in deze school met dit team zijn goed. 

 Schoolprofiel: expliciet moet er aandacht zijn voor het profiel van de school. Dat moet 

scherp worden vastgesteld en uitgedragen. Zeker ook, omdat we vanaf 2022 in één 

gebouw zitten met o.a. een school voor christelijk onderwijs. 

 In relatie tot de vastgestelde visie vorm en inhoud geven aan de bouw van de nieuwe 

school. Dit geldt voor zowel de “stenen” als het omgaan en samen werken met de andere 

partners in en om het gebouw. 

 De kennis en vaardigheden op het gebied van kinderen met een specifieke onderwijs- of 

ontwikkelbehoeften willen we binnen het team verder vergroten. Doel is om het onderwijs 

nog meer passend te maken. 



39 

Schoolplan 2019 – 2023  obs Tiggeldobbe 
Onderwijs voor de toekomst 

 Er moet onderzoek komen naar de doorgaande lijn welke er is tussen groep 2 en 3. Hoe 

kan dat evt. zo worden bijgesteld dat kinderen minder moeite ervaren met verschillen in 

pedagogisch didactisch handelen, groeperingsvormen en balans leren-spelen? 

 We onderzoeken of en hoe we ouders meer zouden kunnen betrekken bij de school. De 

MR kan daar een belangrijke rol bij vervullen. De rapportage over de ontwikkeling van 

kinderen zou daarbij een rol kunnen spelen. Dat kan ook een impuls geven aan het meer 

en beter betrekken van kinderen bij hun eigen ontwikkeling. 

 Zijn er en zo ja welke voordelen voor meer buiten leren? 

 Naast leren van en met elkaar in dit relatief grote team, is input van buiten ook van 

belang. Vandaar dat we vaker dan nu op andere scholen gaan kijken en/of expertise van 

buiten in het team halen. Dat geldt ook voor de netwerken van directeuren en intern 

begeleiders 

 Het groeperen van kinderen verdient onderzoek. Is dit de juiste vorm om opbrengsten en 

resultaten mogelijk te vergroten? Zie ook items die zijn genoemd bij het pedagogisch 

didactisch handelen. 

 We verwachten de komend jaren een stabilisering van de leerlingenaantallen 

 

Opbrengsten: 
Hoewel de opbrengsten geen risico’s voor de externe toezichthouder in zich hebben, blijven we 

scherp op het feit welke leerlingen / groepen sterk van ons onderwijs profiteren en welke minder. 

Daar willen we onderzoek naar doen en zo mogelijk ambities formuleren en hier 

beleidsconsequenties uit trekken. Het werken met referentieniveaus is in ontwikkeling. Dat 

bouwen we verder uit. 

 

3.2 Fasering van de beleidsvoornemens 2019-2023  
De in de vorige paragraaf genoemde beleidsvoornemens willen zo veel als mogelijk de komende 
vier jaar uitvoeren. Deze beleidsvoornemens zijn vervolgens, volgens de indeling van de vorige 
paragraaf, geclusterd in een aantal doelen. Bij elk van die doelen is voor het verkrijgen van een 
concretere voorstelling van hetgeen voor ogen staat, een aantal richtinggevende activiteiten 
beschreven.  In onderstaande matrix staat in welk schooljaar met welk doel wordt gestart. 
Horizontaal is dus de tijdsfasering inzichtelijk gemaakt, verticaal wat er per schooljaar aan de 
orde komt. De doelen per schooljaar, per kolom, moeten jaarlijks uitgewerkt worden in een 
schooljaarplan (een uitwerking van de doelen in prestatie-indicatoren, tekens voorzien van 
bondige, strak uitgelijnde implementatiestappen met evaluatie- en borgingsvoorstellen. In deze 
schooljaarplannen zal de samenhang tussen de verschillende onderdelen (didactiek, aanbod, 
afstemming en condities) zichtbaar zijn.  

 
Op basis van evaluaties kan blijken dat aanpassingen noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken.   
 
 Doelstellingen en activiteiten 19 - 

20 
20 - 

21 

21 - 
22 

22 - 
23 

Pedagogisch 
didactisch 
handelen 

Doel: deskundigheidsbevordering op pedagogisch didactisch 

handelen 

Acties: werken als team volgens de Kijkwijzer behorend bij 

goed onderwijs. Werken aan alle didactische complexiteiten 

waarbij de derde complexiteit uitgangspunt is en we werken 

naar de vierde 

Doel: Deskundigheidsbevordering in reflectie op pedagogisch 

didactisch handelen gericht op de derde complexiteit (met 

nadruk op indicator 6 en 7) 

Acties: Op basis van systematische observatie in teamverband 
professionele reflectieve gesprekken voeren, interne scholing 
volgen en waar nodig school brede afspraken vastleggen 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
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Doel: Deskundigheidsbevordering in reflectie op pedagogisch 
didactisch handelen gericht op de vierde complexiteit 
Acties: Op basis van een systematische observatie een 
professioneel reflectief gesprek over kwalitatief sterk onderwijs 
voeren. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

X 

 
 

X 

Aanbod Doel: Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling in groep 5 t/m 8 
invoeren (SterkWerk)rekenen en wiskunde implementeren 
Acties: Teamscholing onder begeleiding van de RUG. 
Onderzoek naar mogelijkheden voor doortrekken van de lijn 
naar de onderbouw en middenbouw.  
 
Doel: Aanbod mediawijsheid / digitale geletterdheid 
vernieuwen. 
Acties: Doorgaande lijn ontwikkelen. 
 
Doel: Aanbod studievaardigheden onderzoeken en vernieuwen 
Actie: Doorgaande lijn ontwikkelen in aanbod en didactiek. 
begeleiding, ICT 
 
Doel: Structurering en samenhang van het aanbod creatieve 
vakken onderzoeken en uitwerken. 
Actie: Doorgaande lijn voor creatieve vakken ontwikkelen in 
aanbod en didactiek. 
 
Doel: methodes mogelijk aanpassen/aanschaffen 
Actie: onderzoek doen naar opbrengsten  

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 

X 
 

 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Opbrengsten Doel: Analyse- en onderzoeksvaardigheden in het kader van 
de kleine zorgcyclus ontwikkelen 
 
Acties: Interne scholing en gerichte controle door ib-ers gericht 
op analyse dagelijks werk en van resultaten op 
methodetoetsen  

X 
 
 

X 

X 
 
 

X 

X 
 
 

X 

X 
 
 

X 

Schoolklimaat
/ condities 

Doel: Werken aan heldere profilering van de school 
Acties: via publicaties en gesprekken het profiel van de school 
meer benadrukken 
 
Doel: deskundigheidsbevordering op het gebied van kinderen 
met specifieke onderwijs- of ontwikkelbehoeften 
Acties: Externe scholing door Timpaan. Intern afspraken 
maken over vastleggen en overdragen van de 
ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen om een 
doorgaande lijn op te kunnen waarborgen. 
 
Doel: Onderzoeken op welke manier we er voor kunnen 
zorgen dat de doorstroom van groep 2 naar groep 3 vloeiender 
verloopt.  
Actie: In kaart brengen van knelpunten door leerkrachten in 
samenwerking met de ib-er. Informatie verzamelen over 
mogelijke aanpassingen in aanbod en werkwijze. Plan 
uitwerken, uitproberen en evalueren. 
 
Doel: versterken van de kwaliteitszorg, door het doen van 
cyclisch en systematisch onderzoek.  
Acties: het uitvoeren van zelfevaluaties, mogelijk m.b.v. de 
RuG/AOS 
Doel: Betrokkenheid van ouders en leerlingen vergroten als het 
gaat om de ontwikkeling van kinderen. Hierbij wordt ook de 
rapportagevorm meegenomen. 
Acties: Directie stelt (samen met MR) een gespreksagenda op 
en voert gesprekken met alle betrokkenen. Voorstel 
formuleren. 
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Bijlage 4.2  Koersplan en doelstellingen Lauwers en Eems 
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Bijlage 4.3 Meerjarenplanning kwaliteitsmetingen 
 
Kwaliteitszorg begint met het in beeld brengen van de uitgangssituatie op het gebied van de kwaliteitszorg, 
de toetsing, het leerstofaanbod, de onderwijstijd, het onderwijsleerproces, het schoolklimaat, de zorg en de 
begeleiding en de opbrengsten. Hoe doen wij dat, in willekeurige volgorde: 
 

Wat Frequentie 

Zelfevaluatie, geheel 1x per vier jaar 

Zelfevaluatie op onderdelen Jaarlijks 

Kengetallen leerlingen Jaarlijks 

SWOT 1x per vier jaar 

Cito- leerlingvolgsysteem (LVS) 2x per jaar 

Methodetoetsen  Per methodetoets 

Cito- eindtoets Jaarlijks 

Observatie in de klas, gesprekken met leerlingen  Dagelijks  

Periodiek schoolbezoek; directeur of schoolleider met de directeur-
bestuurder 

Drie keer per jaar 

Inspectie Minimaal 1x per vier jaar  

Tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen, personeel 1 x per twee jaar 

Tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen, personeel (sociale 
veiligheid, Schoolvensters) of andere monitor sociale veiligheid 

Jaarlijks  

Oudergesprekken jaarlijks (2 of 3 keer per jaar) 

Klassenbezoeken  Jaarlijks  

RIE-analyse Jaarlijks 

Functioneringsgesprekken personeel Jaarlijks 

Beoordelingsgesprekken  1x per drie jaar 

ZIEN! of de lijsten van SterkWerk (observatie sociaal- emotionele 
ontwikkeling, individueel en op groepsniveau) of ander observatie-
instrument sociaal-emotionele ontwikkeling 

Jaarlijks 

Resultaten voortgezet onderwijs Jaarlijks 

Audit 1x per vier jaar 

 
In sommige gevallen is het noodzakelijk om vaker één van bovenstaande instrumenten te gebruiken, 
bijvoorbeeld bij tegenvallende resultaten, een zwak pedagogisch klimaat, ontevredenheid van leerlingen, 
ouders of personeel. De gegevens worden verzameld, geordend aan de hand van de kwaliteitsindicatoren, 
geanalyseerd en gediagnosticeerd. Indien er onduidelijkheden zijn, verrichten we nader onderzoek of laten 
we dat doen. 
 


