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Inleiding 
We hechten aan een goede relatie met onze ouders, bevoegd gezag en andere partijen. We geven daar 
o.a. vorm aan door helder te communiceren. Daarmee laten we zien wat we doen en zien het tevens ook 
als een vorm van verantwoording. 
 
We communiceren vooral digitaal. Dat gaat o.a. via de website, waar we naast uitgangspunten en visie- en 
beleidsdocumenten ook actuele informatie plaatsen www.tiggeldobbe.nl. Dat kan zijn over zakelijke 
aangelegenheden (bijv. wisseling in het team en studiedagen), maar het kunnen ook verslagen vanuit de 
groepen (Nieuws uit de groep, berichten van leerkrachten of foto’s van uitstapjes) of reguliere informatie, 
zoals de bijdrage van de directeur die maandelijks publiceert over de schoolontwikkeling.  
 
Naast de website gebruiken we maandberichten (Tiggeltjes), Facebook, Instagram, Parro, schoolgids, 
informatie-kalender en Tiggeltips Ook gesprekken met kinderen en ouders, medezeggenschapsraad en 
ouderraad helpen bij een goede communicatie. Dit jaarverslag is een aanvulling en ook een samenvatting 
van het schooljaar. Voor het jaarverslag van ons schoolbestuur verwijs ik naar www.lauwerseneems.nl. 
 
Voor een actueel overzicht van data en feiten kunt u de site www.scholenopdekaart.nl raadplegen. Voor 
onze school: https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/winsum-groningen/8248/openbare-basisschool-tiggeldobbe/. Dit is 
een site die zaken als resultaten, algemene leerling- en oudergegevens, waardering, beleid en 
bedrijfsvoering te vinden zijn. Deze overheidssite heeft van alle scholen in Nederland de openbare 
gegevens in kaart gebracht.  
 

De kinderen  

We zijn dit jaar begonnen met 9 groepen, waarvan 2 kleutergroepen. In de loop van de tijd groeide het 
aantal aanmeldingen bij de kleuters dusdanig dat we na de kerstvakantie een instroomgroep hebben 
opgestart. 
Op de teldatum 1 oktober 2020 telde de school 215 leerlingen. Ouders blijken enthousiast over onze 
school. De persoonlijke aandacht, laagdrempeligheid, goede sfeer en de betrokkenheid wordt 
gewaardeerd. Kinderen gaan veelal met plezier naar school (zie ook ons tevredenheidsonderzoek). 
Kinderen hebben het naar de zin en dat voelt en is goed! Ook de leerlingenraad is daarbij belangrijk. Er 
waren dit jaar weer verschillende hoogtepunten die we als school hebben gevierd: o.a. de 
Kinderboekenweek, de Sinterklaasviering en de groepsvieringen. Door de coronaperiode zijn veel 
evenementen niet doorgegaan (zoals sportevenementen en de projectweek) of in een aangepaste vorm 
(de afscheidsmusical). Voor meer info over aantallen leerlingen en trends verwijzen we naar Scholen op de 
Kaart; 
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8248/58/Openbare-basisschool-Tiggeldobbe/Aantal-leerlingen 

 
Personeel 

Wij zijn het schooljaar met een vrijwel bekend team begonnen. Vera Gramsbergen is na de pensioneren 
van Tineke Kloosterhuis en het vertrek van Vera Kampinga, aan ons team toegevoegd. Naast de intern 
begeleiders en vakleerkracht gymnastiek werkte iedereen het grootste deel met en in een groep. Chanine 
Wassenaar begeleidde dit jaar van af de kerstvakantie de instroomgroep.  
Jaap Rosema, directeur van de school was tot respectievelijk 1 januari en 1 mei ook eindverantwoordelijk 
voor twee andere scholen. Daarom was er ondersteuning door Corinne Schuit (0,1) en Ellis van der Laan 
(0,2). Ook was er ondersteuning in de groepen door een drietal onderwijsassistenten. 
Carien Kroeze (intern begeleider) vertrok per 1 mei naar een andere school. Joke Bloem is haar opvolger. 
Ook onze school had af en toe moeite gehad om tot vervanging van leerkrachten te komen bij ziekte. Een 
aantal keren konden we een beroep doen op onze onderwijsassistenten. Een enkele keer zijn er groepen 
samengevoegd en helaas is er ook een aantal keren een groep naar huis gestuurd.  
Voor meer informatie over personeel en bedrijfsvoering verwijzen we naar: 
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/winsum-groningen/8248/openbare-basisschool-tiggeldobbe/het-onderwijs/ 

 

 

 

Overzicht scholing/ begeleiding  

http://www.tiggeldobbe.nl/
http://www.lauwerseneems.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/winsum-groningen/8248/openbare-basisschool-tiggeldobbe/
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8248/58/Openbare-basisschool-Tiggeldobbe/Aantal-leerlingen
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/winsum-groningen/8248/openbare-basisschool-tiggeldobbe/het-onderwijs/
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Bij de ontwikkeling van ons onderwijs is de leerkracht de sleutel is tot goed onderwijs. Daarom blijven we 
inzetten op het verder ontwikkelen van het pedagogisch didactisch handelen van leerkrachten. 
Deze aanpak waar we samen met en van elkaar leren, werkt goed en prettig. Collega’s kijken bij elkaar en 
krijgen inhoudelijke input. Voor de inhoud verwijzen we naar het schooljaarplan dat op verzoek in te zien is. 
Doordat de school opnieuw vanwege corona een aantal maanden dicht was en er beperkingen van 
mobiliteit tussen leerkracht hebben we “slechts” een klein half jaar op deze wijze kunnen werken. Wel zijn 
daarin toch stappen gezet. 
 
De scholing van het team is niet dat geworden wat we wilden. Dat had te maken met corona. Een aantal 
cursussen ging niet door of werden afgebroken. Op de startdag hadden we nog wel een masterclass over 
kinderen met bijzonder gedrag. Ook is er een start gemaakt met Bareka en zijn er online cursussen geweest 
voor ons leerlingvolgsysteem.  Het programma (met name de begeleiding en monitoring vanuit de Rijks 
Universiteit Groningen) SterkWerk viel deels in het water. Dit is een 
programma voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Het programma is 
gericht op het verbeteren van de onderlinge relaties in de groep en het 
geven van verantwoordelijkheden.   
Ten aanzien van scholing is er individueel voor de leerkrachten die 
dat betreft een cursus Kurzweil gedaan. Kurzweil is een programma 
dat kinderen met enkelvoudige dyslexie ondersteunt. Onze beide 
onderwijsassistenten hebben zich geschoold en sloten dat af met 
diploma’s. 
 
Ouders 
We zien ouders als partners en proberen hen te betrekken. Dit gebeurt naast allerlei “losse” contacten ook 
via de ouderraad, die weer tal van hoogtepunten mogelijk hebben gemaakt. 
Naast ouders die gewoon de school even binnenlopen en een praatje maken of kijken in de groep van hun 
kind, waren er ook veel ouders die hielpen met allerlei taken. Ouders die klusjes deden, betrokken waren 
bij spelletjes, hielpen bij het creatieve circuit, reden bij excursies of wedstrijden, enz. Dit is allemaal veel 
minder gelukt vanwege corona. 
De klassenouders die met elkaar gezamenlijk de ouderraad vormen, hebben -door de corona- veel minder 
dan andere jaren, toch weer op een fantastische wijze invulling gegeven aan allerlei feestelijkheden. De 
start van het jaar begint traditioneel en feestelijk met het uitreiken van de stoetbomen aan de kinderen van 
groep drie. Ook hoogtepunten als Sinterklaas (met een livestream) en de musical waren zonder ouderraad 
niet mogelijk. Met behulp van de vrijwillige financiële bijdrage van de ouders kunnen we deze high lights 
voor de kinderen blijven organiseren.  
 
Met ouders binnen de medezeggenschapsraad was er regelmatig online contact. Zij werden door de 
schoolleiding op de hoogte gehouden van de zaken die op school speelden. Dit alles vond plaats in een 
sfeer van vertrouwen. Punten die we o.a. hebben besproken zijn het werken en het functioneren van de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), de formatie, op weg naar de Tirrel, het bespreken 
van de dagelijkse gang van zaken en de schooljaarplannen. Ook is er op afstand steeds contact geweest 
over de maatregelen t.a.v. corona. 
Aan het eind van het jaar is er één nieuw lid benoemd. Zij vulde een vacature in, omdat het kind van deze 
ouder van school gaat.  
 
Communicatie: algemene communicatie is vooral digitaal. Facebook, de site en de Parro-app zijn 

gemeengoed. Ook het intekenen voor de zogenaamde 10-minutengesprekken gebeur digitaal. 
Hierbij hebben ouders en leerkrachten meer keus in het maken van afspraken. De namen van 
de mensen uit de ouderraad en medezeggenschapsraad kunt u vinden in onze 
informatiekalender. 
 

Opbrengsten 

We werken samen met de kinderen aan hun ontwikkeling. Die ontwikkeling en de leerresultaten houden we 
bij en dat koppelen we terug naar kinderen en ouders. Dat doen we via gesprekken en een portfolio. Zoals 
gezegd: we hadden opnieuw een raar jaar door corona. We wilden het porfolio introduceren in februari. Dat 
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lukte niet. Daarom kregen de kinderen en ouders in februari nog het oude rapport. In juni verscheen het 
portfolio.   
Voor een overzicht van deze opbrengsten en een overzicht welke toetsen en volgsystemen we gebruiken 
verwijzen we naar scholen op de kaart: 
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/winsum-groningen/8248/openbare-basisschool-tiggeldobbe/resultaten/ 

Mocht u meer informatie willen dan kunt u op de site nog meer informatie vinden. En uiteraard staan we 
graag open voor vragen. 
 

Evaluatie van het schooljaarplan 2019 - 2020:  

Ieder jaar maken we een schooljaarplan voor de ontwikkeling van onze school. In dit plan staan de 
inhoudelijke verbeterpunten en organisatorische veranderingen op een rij. Aan het eind van het jaar 
evalueren we de ontwikkelingen en plannen tevens verbeterpunten voor het jaar erop. Dit bespreken we 
met de medezeggenschapsraad. 
Het verbeteren van het pedagogisch didactisch handelen is daarbij steeds het centrale thema (zie ook 
scholing en begeleiding).  
Er is interne scholing geweest en er waren observaties van directeur en de directie ondersteuner. 
Daarnaast waren er onderling observaties en vooral gesprekken over wat we samen aan ervaringen en 
leerpunten hadden. Dit alles met het doel om het lesgeven op een hoger niveau te brengen. Met name het 
bij elkaar kijken, in besprekingen met het hele team samen daar aan werken is grotendeels in het water 
gevallen. Oorzaak: corona en de maatregelen waarin juist de onderlinge contacten werden beperkt. 
 
Uiteraard is er (in met name de herfst) wel aan gewerkt. Onderdelen die we specifiek hebben opgepakt 
zitten in de lesopbouw, waarbij we kijken hoe we dat wat we willen in een les nog beter kunnen laten 
“landen” bij kinderen. En dat we tijdens de les voortdurend kijken, observeren en vragen om het handelen 
van de leerkracht aan te laten passen in de les en nadien mee te geven als informatie voor een nieuw te 
geven les. 
We hebben 5 strategieën nader bekeken en hebben daarop gefocust en er in de praktijk mee gewerkt: 

✓ Het verhelderen en (laten) begrijpen van leerdoelen; 

✓ Tijdens de les bewijs verzamelen van de leerresultaten en daarop voortbouwen., waarbij de 

verantwoordelijkheid van de leerkracht afneemt en die van het kind toeneemt; 

✓ Feedback geven op gericht verder leren; 

✓ Leerlingen activeren als leerbron van elkaar; 

✓ Leerlingen stimuleren eigenaar te worden van hun eigen leerproces. 

Daar hebben we aan gewerkt. Daarna ging de school dicht en later in cohorten weer open. In de evaluatie 

concludeerden we dat we meer tijd nodig hadden om dat verder te verdiepen en te oefenen. Omdat dat er 

niet van kwam zullen we dat vanaf augustus 2021 opnieuw oppakken. 

 

Daarnaast hebben we nog een aantal andere zaken opgepakt in de 
ontwikkeling van de school 

✓ Er is in overleg met de MR en de leerlingenraad een nieuw porfolio 
ontstaan 

✓ We hebben een start gemaakt met de invoering van Basicly. Een 
methode voor ICT-vaardigheden, mediawijsheid, digitale 
geletterdheid en computational thinking.  

✓ SterkWerk is ingevoerd en methode die we in overleg met de Rijks 
Universiteit Groningen hebben ingevoerd is na een goed begin 
vastgelopen in corona.  

✓ Bouw (een computergestuurd interventieprogramma waarmee 
leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 tot en met 4 
voorkomen kunnen worden) is een succes gebleken. Het jonge 
kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. (Groot-
)ouders, oudere leerlingen en vrijwilligers kunnen als tutor 
fungeren.  

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/winsum-groningen/8248/openbare-basisschool-tiggeldobbe/resultaten/
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✓ Twee jaar geleden voerden we andere schooltijden in. Die hebben we zoals gepland geëvalueerd 
en de uitslag (we houden het zo) met de ouders gedeeld. 

✓ Het beleid en werken van en in onze Plusklas nader bekeken en bijgesteld. 
✓ Het nader bekijken en eventueel bijstellen van Huiswerk op school, het Groepsplan (een 

planmatige aanpak in de groep), heb beoordelen van Blink, een nader onderzoek naar studerend 
lezen op onze school en een zelfevaluatie van de school zijn niet aan bod gekomen. 

 
Tevredenheidsonderzoek 

In 2018 is het laatste ouder-, kind- en leerkrachten tevredenheidsonderzoek gehouden. Dat is al “lang” 
geleden. In overleg met het schoolbestuur is afgesproken om dat vanwege de bijzondere situatie uit te 

stellen. Aan de RI&E (= Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) wordt doorlopend gewerkt. Het beschrijft de 
risico's in het bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers.  
Voor de opbrengsten en de actiepunten van het tevredenheidsonderzoek verwijzen we naar onze site: 
http://www.tiggeldobbe.nl/pagina/248302/Tevredenheidsonderzoek. 
 

Gebouw en Omgeving 

Ouders en kinderen ervaren ons gebouw als oud en gedateerd. Tegelijkertijd wordt het ook gevoeld als 
warm en sfeervol. Een die past als een oude jas. De nieuwe school in de Tirrel is een stip aan de nabije 
horizon (begin 2023).  
Ook dit jaar is er veel tijd en energie gestopt in de plannen voor ons nieuwe onderkomen in de Tirrel 
(www.detirrel.nl). Daar zijn kinderen, ouders en teamleden bij betrokken. Via onze site en de site van de 
Tirrel en door middel van nieuwsbrieven worden ouders en andere belangstellende op de hoogte 
gehouden. In de ontwikkeling van de Tirrel is onrust en vertraging ontstaan. Dit had te maken met 
commotie rond de aanbesteding en door de coronaperiode waarin mensen elkaar niet (fysiek) konden 
treffen. Een groot deel van de projectgroep leden vertrok.  
 

Sport, Cultuur en Projecten 

De deelname aan de sporttoernooien ging helaas niet. Dat gold ook voor de jaarlijkse gezamenlijke 
sportdagen en de avond (wandel en zwem-)vierdaagse. Wel hebben we door toedoen van onze 
vakleerkracht gymnastiek veel bewogen. De gymlessen op het plein stimuleerde kinderen om ook in de 
pauze andere spellen te proberen. 
De Koningsspelen konden (iets aangepast) wel doorgang vinden.  
Ook de gebruikelijke groepsoptreden door alle groepen voor ouders, opa’s, oma’s en belangstellenden 
werd voor een aantal groepen afgelast in verband met corona. 
De afscheidsmusical gepresenteerd door de leerlingen van groep 8 was ondanks dat het aangepast 
moest worden (in 3 x een voorstelling vanwege het aantal ouders dat naar binnen mocht), fantastisch. 
Zonder de inbreng van ouders was dit niet gelukt! Ook dit jaar werd er weer een digitale kopie van de 
musical gemaakt. 
De verkiezing van de voorleeskampioen was ook dit jaar weer spannend 
en leuk. De Stichting Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe heeft een 
forse bijdrage geleverd om kinderen met een kunstenaar vanuit de 
KunstKerk in Warffum te laten werken. Deze gaf in groep 3 workshops 
tijdens het creatieve circuit. Ook de kleuters werden volop betrokken. De 
andere groepen zijn met een bus een dag naar Warffum geweest en hebben 
daar workshops gevolgd. Dat was een groot succes en heerlijk om er even 
“uit” te zijn als groep.  
De stichting ondersteunt het programma dat is beschreven in ons 
Cultuureducatieplan. Dat doen ze door vrienden te werven die jaarlijks een bedrag doneren. Door de 
extra financiën die worden gedoneerd kan het programma het komende schooljaar weer volledig worden 
uitgevoerd. Ook voor het jaarboek met verhaaltjes en foto’s van 8 schooljaren Tiggeldobbe (voor de 
kinderen van groep 8 die van school gaan) zijn de Vrienden actief. Janke Koopmans en Jaap Rosema 
sturen vanuit school het culturele programma aan.  
Door corona konden bezoekjes aan het Noord Nederlands Orkest, het openluchtmuseum in Warffum, het 
Wierdenmuseum en uitstapjes met het Groninger landschap en de natuurschool dit jaar niet doorgaan.  
 

http://www.tiggeldobbe.nl/pagina/248302/Tevredenheidsonderzoek
http://www.detirrel.nl/
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Acties en allerlei 

✓ In de corona-periode hebben we voortdurend gekeken wat er juist wèl door kon gaan. Dat deden 
we in nauw overleg met team en ouders van de medezeggenschapsraad. Daardoor hebben onze 
kinderen veel dingen nog wel mee kunnen maken.  

✓ Er is door alle kinderen en ouders thuis hard gewerkt in de periode dat ze alleen thuisonderwijs 
hadden. 

✓ De Kinderpostzegelactie was (voor de laatste keer) weer 
een succes. 

✓ De schoolreizen konden gelukkig allemaal doorgaan; 
Sprookjeshof, Nienoord, Appelscha en de reisjes naar 
Schiermonnikoog en Ameland waren weer geslaagd. 

✓ De stagiaires van de PA, Opleiding Onderwijsassistent, 
Sport en Bewegen en vooral de LIO-ers zorgen ervoor 
dat wij nog wat meer kunnen doen voor de kinderen. Zij 
leren van ons en wij ook van hen. 

✓ Er waren geen (gewelds-)incidenten op school.  
 

Een vooruitblik op het schooljaar 2021 -  2022 

✓ Het thema voor de ontwikkeling van ons onderwijs is werken aan de vakbekwaamheid van de 
leerkrachten. We nemen daarbij structureel het pedagogisch didactisch handelen onder loep. De 
focus zal komend jaar liggen op de kleine zorgcyclus en formatief assessment. Binnen de kleine 
zorgcyclus is de les het vertrekpunt voor de analyse en planning van het dagelijks handelen van de 
leerkracht. Het gaat om de 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 analyses van het dagelijks werk 
van de leerlingen.  

✓ Voor de groepen van 5 gaan we het derde jaar in met een aangepaste vorm van SterkWerk. Dit 
programma van de Rijks Universiteit Groningen volgt kinderen en werkt actief aan een positief 
groepsklimaat.  

✓ Individuele scholing (vaak in groepjes leerkrachten) voor o.a. Bareka (rekenen) en Bouw! (lezen) 
✓ We maken verdere afspraken over huiswerk. 
✓ We gaan voor studievaardigheden de methode Blits evalueren 
✓ We gaan op basis van de nieuwe beleidsnotitie onze eigen plusklas verder vormgeven.  
✓ Samen met het team, de medezeggenschapsraad en de klankbordgroep werken we verder aan de 

ontwikkeling van onze school in de Tirrel. 
✓ Het vierjarige Schoolplan eindigt in 2023. Het is zeer denkbaar dat de nieuwe directeur (ik ga per 1 

januari 2022 met pensioen) een zelfevaluatie met het team gaat doen om de bouwstenen voor een 
nieuw Schoolplan te verzamelen. 

 
Tot slot 
Hiermee besluiten we ons schooljaarverslag. Ons onderwijskundig jaarverslag, waar we exact hebben 
beschreven wat we dit jaar inhoudelijk hebben opgepakt en ook hoe dat is verlopen, is op school aanwezig. 
Dit is een verslag waar meer gedetailleerd de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling en de opbrengsten zijn 
vastgelegd. Dit plannings- en verantwoordingsdocument is met de medezeggenschapsraad besproken en 
wordt tevens aangeboden aan de sectordirectie van ons schoolbestuur en de onderwijsinspectie. 
Mocht u dit verslag ook in willen zien, dan is dat uiteraard mogelijk. U kunt dan contact met mij opnemen. 
 

Winsum, augustus 2021 
Jaap Rosema, directeur 


