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Inleiding 
 
Algemeen  
 
Schooljaar 2021-2022, een jaar waarin we (bijna) volledig weer fysiek naar school zijn geweest. Een jaar 
waarin we onze kinderen hebben kunnen laten stralen. Het dagelijks zien en begeleiden van de kinderen is 
van essentiële waarde.  
 
Het schooljaarverslag 2021-2022 is in grote lijnen een (beknopt) verslag hoe OBS Tiggeldobbe 
organisatorisch en onderwijsinhoudelijk is vormgegeven. Het geeft weer hoe wij als intern en extern 
betrokkenen GOED onderwijs borgen.  
 
De hoofdvraag hierbij is;  

‘’Hoe borgen wij de kwaliteit van het onderwijs in de ontwikkeling van onze kinderen op weg 
naar de toekomst?’’ 

 
De totstandkoming van het schooljaarverslag is door input van het team, IB, directie en overige (intern en 
extern) betrokkenen.  
 
 
OBS Tiggeldobbe  
 
We hechten waarde 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 we 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)  
 

 
 
Communicatie kan gaan over zakelijke aangelegenheden (bijv. wisseling in het team en studiedagen), 
maar ook over 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, Parro, schoolgids en de 
informatie-kalender. 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 kunt u kijken op de site van L & E: www.lauwerseneems.nl. 
 
Voor een actueel overzicht van data en feiten kunt u de site www.scholenopdekaart.nl raadplegen.  
 
Voor meer informatie over onze school klik HIER.  

 
 

 

http://www.tiggeldobbe.nl/
http://www.lauwerseneems.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/winsum-groningen/8248/openbare-basisschool-tiggeldobbe/
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Scholen op de kaart 
 
Dit is een site waarop 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  

 

Groepsverdeling 2021-2022 

 
We zijn dit schooljaar 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 (blauwe 
groep) hebben opgestart. 
 
Tevredenheid  
 
Op de teldatum 1 oktober 2021 telde de school 191 leerlingen. Ouders blijken enthousiast over onze 
school. De persoonlijke aandacht, laagdrempeligheid, goede sfeer en de betrokkenheid worden 
gewaardeerd. Kinderen gaan veelal met plezier naar school (zie ook ons tevredenheidsonderzoek 2018). 
Kinderen hebben het naar de zin en dat voelt en is goed! Dat resulteert in een groei van het 
leerlingenaantal. 
 
Voor meer informatie klik op Tevredenheid OBS Tiggeldobbe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/winsum-groningen/8248/openbare-basisschool-tiggeldobbe/tevredenheid/
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Leerlingenraad  
Ook de leerlingenraad is belangrijk als het gaat om de tevredenheidspeiling. Er waren dit jaar weer 
verschillende hoogtepunten die we als school hebben gevierd: o.a. de Kinderboekenweek, de 
Sinterklaasviering en onze projectweek in maart 2022.  
 

 
 

Leerlingenraad 2021-2022 
 
 
Voor meer info over aantallen leerlingen en trends verwijzen we naar Scholen op de Kaart 
 

Personeel 

 

Algemeen  

 
Het schooljaar 2021-2022 zijn we met een vrijwel bekend team begonnen. Per 1 februari 2022 is de 
dagelijkse leiding van de school in handen van Wouter van Riet (adjunct directeur). Jaap Rosema, 
directeur van de school was tot 1 februari 2022 (dagelijks) aanwezig. Wouter is 4 dagen per week 
aanwezig en Jaap een dagdeel per week. Jaap is als directeur eindverantwoordelijk en begeleid Wouter in 
het traject van adjunct naar directeur.  
Chanine Wassenaar is als onderwijsassistent het schooljaar gestart in groep 3. Halverwege het schooljaar 
heeft zij, als leerkracht, de vervanging in de gele groep als leerkracht op zich genomen,  op de maandag, 
dinsdag en woensdag. De vervanging voor groep 3 met een onderwijsassistent hebben we structureel 
kunnen invullen met de komst van Elly Komrij. 
 
Naast de intern begeleiders (Joke Bloem en Anita Larkens, laatstgenoemde als vervanging voor Nicole 
Huisman) en vakleerkracht gymnastiek (Annemiek van Dijk) werkte iedereen het grootste deel van de tijd 
met en in een groep.  
De administratieve ondersteuning ligt in handen bij Ellis van der Laan voor 2 dagen per week.  
 
Jan ten Harkel en Mitzy Meeuwissen gaan onze school verlaten. Jan stopt met werken en Mitzy gaat op 
reis.  
 
 
NPO-middelen / Werkdrukgelden 
 
Door de extra NPO-gelden en werkdrukgelden zijn we in gelegenheid geweest om Janke Koopmans 4 
dagen per week als extra ondersteuning in te zetten, Maaike Romijn en Hilda van Wijk beiden 1 dag per 
week en Frederika Klatter 1 dag per week voor de PLUS-klas.  
 
Onze groep 7 hebben we kunnen splitsen t.b.v. de groepsgrootte ( 16 en 17 lln.) en de borging van de 
onderwijskwaliteit.  

 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/winsum-groningen/8248/openbare-basisschool-tiggeldobbe/tevredenheid/
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Afscheid Jaap Rosema maart 2022 

 

 
Onze school heeft af en toe moeite gehad bij ziekte (corona) om tot vervanging van leerkrachten te komen. 
Een aantal keren konden we een beroep doen op onze onderwijsassistent of een collega leerkracht die 
extra heeft gewerkt. Helaas is er ook een aantal keren een groep naar huis gestuurd.  
 
Voor meer informatie over personeel en bedrijfsvoering verwijzen we naar: Tiggeldobbe -  Het Onderwijs 
 

 

Overzicht scholing/ begeleiding  

 

GOED onderwijs  
 
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. We hebben de ontwikkeling van het pedagogisch didactisch handelen planmatig weggezet om de 
leerkrachten hier constructief en afgebakend in te ontwikkelen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/winsum-groningen/8248/openbare-basisschool-tiggeldobbe/het-onderwijs/
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Evaluatie scholing en ontwikkeling 
 
In het verder ontwikkelen van het pedagogisch didactisch handelen hebben we stappen gemaakt. In het 
najaar van 2021 zijn er klassenbezoeken geweest door IB en directie, waarin de ontwikkeling in kaart is 
gebracht.  
 
Evaluatie najaar 2021 
 
Voor een uitgebreid verslag van de klassenbezoeken verwijs ik naar het document ‘bevindingen uit 
observaties formatief assessment’. Deze is op verzoek in te zien op school.  
In grote lijnen is onderstaand uit de observaties gekomen: 
 
In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat de leerkrachten de basisvaardigheden beheersen om te 
komen tot:  
- een veilig klimaat in de klas 
- een efficiënte organisatie van de les 
- een effectieve instructie 

Aanbevelingen 

- Tijdsduur van de instructie 
- Inzetten van de vijf strategieën in het formatief assessment  
- Diagnostische gesprekken voeren met alle leerlingen 
- Differentiëren in instructie en aanbod naar aanleiding van observatie en analyse tijdens en na de 

les (kijkwijzer 7.1 en 7.3) 
- Lesdoel kan concreter gemaakt worden. Denk hierbij aan het benoemen van de vaardigheden die 

de leerling gaat leren en op welke manier ze dat gaan aanpakken. Succescriteria benoemen is 

daarbij cruciaal. 

- Tijdens de les regelmatig terugkomen op het lesdoel, zodat deze beter aan de lesinhoud wordt 

gekoppeld en leerlingen beter in beeld krijgen waar ze naar toe werken. 

- Instructie geven volgens het model:  ‘ik doe voor – wij doen samen – jullie doen samen – jij doet het 

zelf’ kan explicieter uitgevoerd. 

Met name verdient aandacht: - ik doe voor: Aandacht voor het hardop denken verdient aandacht.  
                                               - jullie doen samen: interactieve werkvormen. 

- Feedback geven moet meer gericht zijn op het proces, zodat meer ‘bewijs kan worden verzameld’. 

- Differentiatie in instructie: Hoe betrek je alle leerlingen? Wat bied je leerlingen aan de instructietafel 

aan? 

- Analyseren van dagelijks werk oppakken bij de uitwerking van de groepsmap. 
 

Met Sprongen Vooruit / Bareka  

 
Drie leerkrachten hebben dit schooljaar de vervolgcursus ‘Met Sprongen Vooruit’ gedaan en met succes 
afgerond. Daarnaast is er een vervolg gemaakt met Bareka en is dit verder geïmplementeerd in ons 
onderwijs. Dit past binnen het schooljaarplan 21-22 ter bevordering en ontwikkeling van het rekenonderwijs.  
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Professionele leeromgeving / Kleine zorgcyclus / Formatief assessment  
 
Dit schooljaar hebben we planmatig de ontwikkeling van het pedagogisch didactisch handelen weggezet. Op 
meerdere studiemomenten hebben we stil gestaan bij deze ontwikkeling en hoe we dit proces kunnen 
bevorderen om gezamenlijk de stap te kunnen maken naar de volgende didactische complexiteit (het 
bevorderen van de leeromgeving voor kinderen).  
 
De focus heeft gelegen op het tot stand brengen van deze ‘professionele leeromgeving’. In deze leercultuur 
zijn de voorwaarden cruciaal in het ontwikkelen van het proces (leeropbrengsten) en product (leerresultaten). 
Door het structureel en expliciet toepassen van deze voorwaarden hebben we een ontwikkeling gemaakt in 
het verder professionaliseren van de leer- en leefomgeving.  
 
Leerkrachten hebben door trial and error (de zandbak) en collegiale visitaties gezien en ervaren hoe we dit 
verder kunnen ontwikkelen.  
 
De ontwikkeling van het pedagogisch didactisch handelen en daarmee de professionalisering van de 
leeromgeving is een levend proces wat niet stopt en wat we meenemen naar het komende schooljaar.  
 
 

 
 
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. Dit hebben we dit schooljaar minder kunne 
doen dan gewenst, i.v.m. corona. Ouders die klusjes deden, betrokken waren bij spelletjes, reden bij 
excursies, enz.  
 
Ouderraad  
 
De klassenouders die met elkaar gezamenlijk de ouderraad vormen, hebben 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 ondanks de maatregelen waar we dit schooljaar mee te 
maken hebben gehad, toch deze hoogtepunten voor de kinderen blijven organiseren.  
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Medezeggenschapsraad  
 
Met ouders binnen de medezeggenschapsraad was er regelmatig online en fysiek 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  
- de schooljaarplannen 
- benoeming nieuwe directeur per 1 februari 2022  

Ook is er in de eerste helft van dit schooljaar steeds contact geweest over de maatregelen t.a.v. corona. 

Aan het eind van het schooljaar is er in overleg besloten om vanuit de personeelsgeleding een nieuw 

personeelslid zitting te laten nemen in de MR i.v.m. langdurige afwezigheid van een andere collega.  

Daarnaast is de vacature vanuit de oudergeleding ingevuld door een huidig lid, omdat er geen reacties zijn 

geweest op de vacature.  

De namen van de mensen uit de ouderraad en medezeggenschapsraad kunt u vinden in onze 
informatiekalender. 
 

Communicatie  
 
Algemene communicatie is vooral digitaal. Facebook, Instagram, de site en de Parro-app zijn 
gemeengoed. Ook het intekenen voor de zogenaamde 10-minutengesprekken is digitaal. Hierbij hebben 
ouders en leerkrachten meer mogelijkheden in het maken van afspraken.  
 

 

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.  
De kinderen hebben dit schooljaar op beide momenten, in februari en juni, het portfolio, zoals vorig 
schooljaar ingevoerd, mee naar huis gekregen.  
 
Voor een overzicht van deze opbrengsten en een overzicht welke toetsen en volgsystemen we gebruiken 
verwijzen we naar : Scholen op de kaart – Resultaten OBS Tiggeldobbe 

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

 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/winsum-groningen/8248/openbare-basisschool-tiggeldobbe/resultaten/
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Evaluatie van het schooljaarplan 2021-2022  

 

Algemeen  

 
Het schooljaarplan is het fundament 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 door de directie en IB. daarnaast zijn de collegiale 
visitaties van grote meerwaarde geweest om de ontwikkeling van het pedagogisch didactisch te 
bevorderen (ervaringen en leerpunten). 
Dit alles met het doel om het lesgeven op een hoger niveau te brengen. Met name door het bij elkaar 
kijken, in besprekingen met het hele team samenwerken in een professionele leeromgeving.  
 
Planmatig cyclisch handelen  
 
Onderdelen die we specifiek hebben opgepakt zitten in de lesopbouw (van lesdoel tot eigenaarschap), 
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 blijven kijken, observeren en vragen om het handelen van de 
leerkracht steeds weer te laten passen in de les en zo nieuwe informatie te verzamelenvoor een volgende 
te geven les. 
 
Differentiatie in instructie en verwerking en het planmatig en cyclisch handelen is een proces van tijd.  
 

 
 
Formatief assessment / Kleine zorgcyclus  
 
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 

 

Voor schooljaar 2022-2023 staat deze aanpak wederom centraal in het schooljaarplan.  
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Daarnaast hebben we nog een aantal andere zaken opgepakt in de ontwikkeling van de school: 
- Basicly  

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

- SterkWerk 
SterkWerk is gecontinueerd; een methode die we in overleg met de Rijks Universiteit Groningen 
hebben ingevoerd. Het spel en de complimentenpot worden in de groepen ingezet.  
 

- Wereld in Getallen 5 
De werkgroep heeft diverse methoden geanalyseerd. Het pedagogisch didactisch handelen stond 
hierbij centraal. Uiteindelijk is de keuze gemaakt voor WIG5. De inhoud en werkwijze van deze 
methode sluit het beste aan bij onze visie.  

 
 
Tevredenheidsonderzoek 

 

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 in de 
laatste schooljaren uit te stellen naar het najaar van 2022. De voorbereidingen voor deze peiling onder 
ouders, leerkrachten en kinderen zijn reeds gestart.  
Voor de opbrengsten en de actiepunten van het tevredenheidsonderzoek verwijzen we naar: 
Rapportage Tevredenheidsonderzoek OBS Tiggeldobbe  
 
 
RI&E (Risico – Inventarisatie – Evaluatie ) 
 

Deze is in het najaar van 2021 afgenomen. Het beschrijft de risico's in het bedrijf op het gebied van 
gezondheid en veiligheid van de werknemers. Er is een gesprek geweest met de directie en een 
aantal leerkrachten over de werkomgeving. Deze bevindingen zijn vastgelegd in een rapport. Dit is op 
verzoek in te zien op school.  
 
 
Gebouw en Omgeving 

 

Onze school 

 
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 (voorjaar 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 zijn er de afgelopen maanden constructieve en goede stappen 
gemaakt.  
 
 
 
 
 

 

https://tiggeldobbe.nl/bestanden/493354/Rapportage-van-resultaten-tevr.ond..pdf
http://www.detirrel.nl/
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Sport, Cultuur en Projecten 

 
Sportactiviteiten 
 
De deelname aan de sporttoernooien ging dit schooljaar gelukkig weer door. Nieuw dit schooljaar was de 
sportdag voor de groepen 3 en 4. Dat geldt ook de avond (wandel en zwem-)vierdaagse in juli en 
september 2022. Ook hebben we door toedoen van onze vakleerkracht gymnastiek veel bewogen. De 
gymlessen stimuleerde de kinderen om ook in de pauze andere spellen te proberen. 
De Koningsspelen konden wel doorgang vinden.  
De gebruikelijke groepsoptredens door alle groepen voor ouders, opa’s, oma’s 
en belangstellenden werd voor alle groepen helaas afgelast (besluit najaar 
2021) in verband met corona. 
 
 
 
 
 
 
Stichting Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe  
 
De afscheidsmusical, gepresenteerd door de leerlingen van groep 8 was 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 onze 
projectweek ‘’Bouwen’’ tot een groot succes te maken. Een muzikale opening met een optreden , met 
behulp van bouwmaterialen, tot diverse kunstenaars en vakmensen die met de kinderen hebben gebouwd.  
Tot slot hebben de kinderen leren metselen en worden ze steeds weer betrokken bij de bouw van de Tirrel.  
 
De stichting Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe 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. De kerstkaartenactie was ook dit jaar weer een groot actie.  
 
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 Maaike Romijn sturen vanuit 
school het culturele programma aan.  
 
De bezoekjes aan het Noord Nederlands Orkest, het openluchtmuseum in Warffum, het Wierdenmuseum, 
Groninger Museum en uitstapjes naar het Groninger landschap en de boerderij konden allemaal doorgaan.  
 
Acties en allerlei 

 
✓ In de corona-periode (najaar 2021) hebben we voortdurend gekeken wat er juist wél door kon 

gaan. Dat deden we in nauw overleg met team en ouders van de medezeggenschapsraad. 
Daardoor hebben onze kinderen veel dingen wel mee kunnen maken.  

✓ Vanaf januari 2022 hebben we geen lockdown meer gehad en hebben alle activiteiten door kunnen 
gaan.  

✓ De paaseitjesactie in maart / april 2022 voor GIRO 555 heeft een fantastisch bedrag opgeleverd.  
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✓ De schoolreizen konden gelukkig ook allemaal doorgaan;  
o Groep 1 + 2 : Sanjes Safari 
o Groep 3 + 4 : Duinen Zathe Appelscha 
o Groep 5 + 6 : Attractiepark Drouwenerzand   
o Groep 7 : Schiermonnikoog  
o Groep 8 : Ameland  

✓ De stagiaires van de PA, Opleiding Onderwijsassistent 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. 

 

 
 

Een vooruitblik op het schooljaar 2022 -  2023 

 

✓ Pedagogisch didactisch handelen 
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 de 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.  
 

✓ De Tirrel 
Samen met het team, de medezeggenschapsraad en de klankbordgroep werken we verder aan de 
ontwikkeling van onze school in de Tirrel. 
 

✓ Verhuizing naar De Tirrel 
Diverse werkgroepen zullen komend schooljaar actief betrokken worden bij de verhuizing naar de 
Tirrel.  
 

✓ Van ouderraad naar activiteitencommissie 
De nieuwe structuur van de activiteitencommissie zal inhoudelijk verder uitgewerkt worden om de 
ouderbetrokkenheid bij feesten, vieringen en activiteiten te bevorderen.  

 
✓ Schoolplan  

Het vierjarige Schoolplan eindigt in 2023. Komend schooljaar doen we een zelfevaluatie met het 
team om de bouwstenen voor een nieuw Schoolplan te verzamelen. 
  

✓ Implementatie nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen 5 
Het nieuwe schooljaar starten we met deze nieuwe methode. De herziene SLO doelen, alsmede de 

didactische aanpak zal expliciet worden geïmplementeerd.  
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✓ Jaarplanning  
In vergelijking met afgelopen schooljaar voeren we hier een aantal organisatorische wijzigingen 
door; 

▪ Datamuurvergaderingen per bouw in een aparte vergadering 
▪ Teamvergadering constructief op inhoud (60 min.) 
▪ Studiemomenten max. een dagdeel i.c.m. EWISE en school(jaar)plan  

 
 
Onderwijskundig jaarverslag  
 
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 waarin 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. 
 

 
 

Tot slot 
 
Het schooljaarverslag 2021-2022. Een jaar waarin we gelukkig weer (bijna) helemaal fysiek naar school 
zijn geweest. Een jaar waarin wij als school stappen hebben kunnen maken in ons pedagogisch didactisch 
handelen. Een ontwikkeling waar wij als team trots op zijn, omdat wij daarmee het onderwijs ontwikkelen. 
Trots op onze kinderen die iedere dag stralen en werken aan hun toekomst. Trots op O.B.S. Tiggeldobbe. 
 
 

 
 

Winsum, juni 2021 
Wouter van Riet, adjunct directeur  


