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Inleiding 

 

De doelen in ons schoolplan 2019-2023, het schooljaarverslag 2021-2022, (dagelijkse) evaluaties en de 

input van het team, IB en directie vormen het schooljaarplan 2022-2023.  

In het schooljaarplan zitten onderwijsinhoudelijke en organisatorische doelen. Deze doelen vormen 

samen onze speerpunten van ontwikkeling en verbetering.  

 

De organisatorische doelen zijn in de bijlagen opgenomen. De opzet is gericht op samenhang en 

verdieping van het pedagogisch didactisch handelen. Door samenhang te bieden krijgt het voor 

leerkrachten meer betekenis voor hun dagelijks werk en is de ontwikkeling breed (bij andere 

vakgebieden) toe te passen.  

 

Kijkwijzer  

Het doel is om het pedagogisch didactisch handelen te verbeteren. Om dit  in beeld te brengen en 

tegelijkertijd houvast te bieden wordt de Kijkwijzer van L&E ingezet. Met behulp van deze kijkwijzer 

kunnen we, aan de hand van een negental indicatoren, een vakgebied stap voor stap doornemen.  

 

Rekenonderwijs  

We koppelen hierbij de inhoud van een vak aan de didactiek. Het rekenonderwijs wordt hierbij als 

kapstok gebruikt. We brengen het pedagogisch didactisch handelen bij rekenen in beeld, we halen 

kennis op, delen die met elkaar en passen deze kennis weer toe in de lessen. We monitoren dit proces 

m.b.v. de eerdergenoemde kijkwijzer.  

 

Observaties (collegiale visitaties) 

De observaties worden gedaan door de directeur, intern begeleider en de leerkrachten zelf. De 

kijkwijzer wordt hierin gebruikt als handvat om de onderwijsinhoudelijke doelen te ontwikkelen en 

verbeteren.  

Met de kijkwijzer kunnen leerkrachten ook evt. samen lessen voorbereiden, in tweetallen werken, in 

bouwen uitwisselen en (als team) opnames van lessen bekijken. Alles met als doel van en met elkaar 

leren. Doel is dat er transfer plaatsvindt naar andere vakgebieden.   
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Terugblik schooljaar 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 
handelen 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 en 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 verzamelen voor 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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Aanbevelingen ( ontwikkelen / verbeteren) > Meenemen naar schooljaar 2022-2023 

- 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 leerlingen gaan 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 toewerken. 

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

het zelf’ kan explicieter uitgevoerd. 

- 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. 
 
 

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.  
 

Professionele leeromgeving      Kleine zorgcyclus  
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 Sterkte – Zwakte analyse 2021-2022  

 

Wat ging goed? Wat kan beter? Wat moet beter? (input team juni 2022) 

 

Wat ging goed? 

 Collegiale visitaties hebben er toe geleid dat er meer openheid is over de aanpak van collega’s 

in de klas. 

 De samenwerking en afstemming is constructief opgepakt 

 Dit schooljaar is er een concrete doorstart gemaakt met het Formatief Assessment. Nieuwe 

ideeën, concreet tijdspad met duidelijke doelen (Kijkwijzer) 

 De betrokkenheid (ouder – kind – school) hebben we dit schooljaar een positieve boost kunnen 

geven. 

 Er is flink gewerkt aan het inhalen van de achterstanden. Veelal met een goede uitkomst, 

waarbij er in het proces goed en structureel is gewerkt in het belang van het kind.  

 

Wat kan beter? 

 Tool – Taak beleid > Wie doet wat ? 

 Actuele documenten in Sharepoint (herindelen) 

 Basicly of vorm van digitale geletterdheid in sommige groepen 

 Meer aandacht en tijd voor creatief (ook tekenen) 

 Ouders meer-beter informeren over uitjes / activiteiten buiten school 

 

Wat moet beter? 

 Meer aandacht voor het schrijven in zinnen en in schriften vanaf gr. 3.  

 

Formatief assessment > Input schooljaar 2022-2023  

 

 Los durven laten > controle van begrip > eigenaarschap 

 Differentiatie in instructie en verwerking > convergente differentiatie 

 Meer diversiteit in werkvormen (bewegend en spelend leren) door de hele school 

 De doorgaande lijn in aanpak van de PLUS-kinderen 

 Differentiatie in instructie en verwerking 

 Groepsdoorbrekend samenwerken 

 Uitbreiding coöperatieve werkvormen 

 Rendement uit basisgroep 

 Leerlingen meer bewust maken van eigen leerproces  

(FA consequent inzetten) 
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Schooljaarplan 2022-2023  

 

Inleiding  

 

Wij kiezen er in 2022-2023 opnieuw voor om het rekenonderwijs centraal te stellen. Los van de 

opbrengsten zien we het vak rekenen als een goede kapstok om het pedagogisch didactisch handelen 

te verbeteren. We hebben de afgelopen jaren gewerkt volgens bovenstaande aanpak. De ervaring met 

deze aanpak is positief en we hebben daar vooruitgang mee geboekt. (Zie voor ontwikkeling de 

schooljaarplan evaluaties van vorige jaargangen.) Tegelijkertijd weten we dat dit een continu 

ontwikkelproces is. 

 

Implementatie Wereld in Getallen 5 

 

Schooljaar 2022-2023 implementeren we in onze school de methode Wereld in Getallen 5. De 

afgelopen jaren hebben we gewerkt met WIG4. Vorm en inhoud passen binnen onze werkwijze in de 

school. Het gestructureerde aanbod met een constructieve opbouw per les en week. In de beginfase 

van de implementatie maken we gebruik van (externe) ondersteuning om deze passend te laten zijn in 

ons onderwijs.  

 

Indicatoren GOED onderwijs 

 

De negen indicatoren* om tot goed onderwijs te komen zijn de volgende: 

1. Pedagogisch handelen (omgang met elkaar): ondersteuning, veiligheid, uitdaging 

2. Effectief benutten van onderwijstijd 

3. Taakgerichte sfeer 

4. Activerende directe instructie; inhoudelijke helderheid en structuur, feedback en activering 

5. Strategieën voor denken en leren 

6. Systematisch volgen van vorderingen 

7. Afstemming instructie en verwerking 

8. Leerlingen zijn actief betrokken 

9. Verantwoordelijkheid van leerlingen voor organisatie en proces 
* Alle indicatoren gaan over het gedrag van leerkrachten. Uitzondering daarop is indicator 8; dit gaat over leerlingen. Deze kun je 

gebruiken als een controlemiddel; komt datgene wat de leerkracht doet, binnen bij de leerlingen? Deze 9 indicatoren zijn gebaseerd op 

het waarderingskader van de inspectie, op de wet BIO, op de competenties van het schoolleidersregister en de code Goed bestuur. 
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Introductiedag  (25 augustus 2022) 

 

Op de introductiedag van het schooljaar 2022-2023 (donderdag 25 augustus 2022) zal de kwaliteit van 

onderwijs een centraal thema zijn en deze aanpak, waarbij het vak rekenen-wiskunde als kapstok 

dienstdoet, opnieuw worden doorgenomen.  

Het programma voor 2022-2023 is aangepast op basis van de observaties en evaluatie van het vorig 

schooljaar. Deze evaluatie is beschreven in het document ‘’bevindingen team uit formatief assessment’’ 

en uitgebreid beschreven in het schooljaarverslag 2021-2022.  

De scholing op het gebied van formatief assessment zal gecontinueerd worden, gericht op verstevigen 

van de basis die we gelegd hebben en uitbouwen van de inzet van de hierbij behorende strategieën.  

Het gaat daarbij om: 

Strategie1: Verhelderen en begrijpen van leerdoelen en succescriteria (feed up). 

Strategie 2: Bewijs verzamelen van leerresultaten (tijdens de les) = (zeer) kleine zorgcyclus 

Strategie 3: Feedback geven gericht op verder leren (Feed forward) 

Strategie 4: Leerlingen activeren als leerbron van elkaar 

Strategie 5: Leerlingen stimuleren eigenaar van hun eigen leerproces te worden. 

  

 

Scholing en ontwikkeling 2022-2023  

 

Kleine zorgcyclus  

 

Net als vorig jaar zal het onderwerp waar we ons dit schooljaar op richten de kleine zorgcyclus (kzc) 

zijn. Binnen de kleine zorgcyclus is het doel van de les het vertrekpunt voor de planning en analyse 

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 tijdens en na de op die dag 

gegeven les. Leerkrachten (en leerlingen) onderzoeken daarbij tijdens en na de les of de leerdoelen 

beheerst worden. Het is de bedoeling dat de leerkracht hierop inspeelt door met name het geven van 

doelgerichte feedback en differentiatie in instructie en verwerking. Daarbij is steeds het leerdoel leidend, 

niet de methode. Punt van aandacht daarbij is flexibel durven omgaan met de methode, durven afwijken 

en aanvullend materiaal inzetten waar nodig.  

De formatieve evaluatie komt tot stand door middel van observaties tijdens de les (strategie 2) 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. 
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Input team O.B.S. Tiggeldobbe 

 

In het teamoverleg hebben we uitgebreid besproken waar wij als team schooljaar 2022-2023 ons verder 

in willen ontwikkelen. In dit overleg is expliciet benoemd dat het schooljaarplan een document van ons 

SAMEN is. De ontwikkeling van de school wordt teambreed gedragen. Interne & externe partners zijn 

hierin ondersteunend betrokken.  

Samenvattend wil het team zich verder ontwikkelen in: 

Rekenonderwijs 

 Wereld in Getallen 5 

o Implementatie nieuwe methode  

o Convergentie differentiatie in de les 

o Aanbod en analyse > planmatig en cyclisch handelen 

o Rekencircuit groep 3 > kansen en mogelijkheden middenbouw en bovenbouw 

 BAREKA  

o Nul-meting groep 4 

o Groep 5 t/m 8 > uitvallers toetsen 

 Tussenevaluatie in januari > Wat gaan we doen? Toevoegen Bareka ? 

Executieve functies  

Komend schooljaar willen we expliciet meer in de dagelijkse praktijk aan de slag met het aanleren en 

verder ontwikkelen van de executieve functies. Er zijn collega’s op cursus geweest en deze expertise 

willen we bewust inzetten gebruik maken van deze kwaliteit binnen de school.  

Borgingsdocumenten  

Verder borgen en ontwikkelen van de documenten in de doorgaande lijn. Het formuleren van doelen, de 

verbinding tussen analyse en aanbod. Verbinding maken tussen kijkwijzer, methoden en dagelijkse 

praktijk, planmatig en cyclisch handelen vanuit het pedagogisch didactisch handelen.  

Formatief assessment 

Het pedagogisch didactisch handelen is de kern van ons onderwijs. Het aanbod, de didactiek en de 

differentiatie zijn de 3 pijlers die we gedurende het schooljaar laten terugkomen op de 

teamvergaderingen, studiedagen en collegiale visitaties. We stellen planmatig en constructief (kleine) 

doelen in een professionele leeromgeving.  

Technisch lezen > woordenschat, begrijpend lezen 

De methode waar we nu mee werken, Estafette, is verouderd en voldoet niet meer aan de SLO doelen. 

We hebben onze twijfels bij het aanbod Nieuwsbegrip (TIAT-toets vervangen?) en ervaren in de 

dagelijkse praktijk dat kinderen (steeds) vaker de motivatie missen om te lezen.  

Hardop lezen, met de juiste intonatie, een gemotiveerde leerkracht en differentiatie in werkvormen moet 

hieraan bijdragen.  

Daarnaast willen we goed kijken naar de methodiek en hier een plan van aanpak op schrijven hoe we 

dit willen gaan aanpakken / vernieuwen.  

Schrijfonderwijs   

Expliciet kinderen zinnen laten schrijven. Vanaf groep 3 met potlood, groep 4 een vulpen en vanaf groep 

6 met balpen kinderen uitdagen en motiveren tot het schrijven van teksten. Woordenschatontwikkeling 

middels coöperatieve werkvormen en meer leeskilometers maken.  

Zingen  

Meer zingen, meer muzikaliteit in de groepen. Opnemen in de weekplanning en uitvoeren. 123-zing als 

methodiek aanhouden. Daarnaast muzikale (gast) lessen in school halen.  

Bewegend leren  

Bewegend leren en lerend bewegen. (Coöperatieve) werkvormen in en buiten de klas. Scholing op 

bewegend leren (EWISE) 

Time-Out procedure 

Escalatieladder en time-out procedure implementeren in de school. Informatief delen met ouders en 

kinderen.  
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Planning 2022-2023  

Wat gaan we dit jaar doen? 

 

 September 2022 - januari 2023 Januari 2023 - juli 2023 

Aanbod  

Hoofdvraag: Wat gaan we als kennis met elkaar ophalen? 

• Kleine zorgcyclus op basis van de gegeven les 
 

• Doelgericht inzetten van de methode WIG5 en 
aanvullend materiaal. 

 

• Formatief assessment, specifiek de convergente 
differentiatie toepassen in de les 
 

• Rekendrempels en rekenmuurtje (Bareka) 
 

• BAREKA: welke rol kan de profieltoets van Bareka 
spelen bij analyseren waarom een leerling uitvalt op 
bepaalde rekenonderdelen? 

 

• Integreren van Bareka i.c.m. WIG5 

• Kleine zorgcyclus op basis van methode-afhankelijke 
toets en BAREKA 
 

• Blokplanning  
 

• Formatief assessment (doelen, succescriteria, 
differentiatie, eigenaarschap) ontwikkelen en 
verbeteren. 

 

• Vertaalcirkel en drieslagmodel voor rekenen bij de 
analyse en interventies (kijkwijzer) inzetten 

 
 

Didactiek 
Hoofdvraag: Hoe zien we dat in de dagelijkse praktijk terug bij de leerkrachten? 

• Lesdoel is leidend voor de opzet van de les en de 
instructie (succescriteria) 
 

• Instructie: ik doe het voor – wij doen het – jullie doen 
het – jij doet het 

 

• Inzet van de vijf strategieën van formatief 
assessment.  

 

• Het geven van feedback, feed up en feed forward 
tijdens de les (Kijkwijzer 4.8) gericht op het lesdoel 
en de daarbij behorende succescriteria (feedback 
op het proces!) 

 

• Toepassen van interactieve werkvormen t.b.v. het 
stimuleren van hardop denken, reflectie door 
leerlingen gericht op het geven van feedback, feed 
up en feed forward op het proces. 

• Leerlijn en analyse van bloktoets en Bareka is leidend 
voor de invulling van de bloklessen 
 

• Toepassen van differentiatie n.a.v. analyse van 
resultaten op bloktoets (convergente differentiatie) 

 

• Inplannen van instructie en oefenmomenten voor het 
rekenmuurtje van Bareka.  

 

• Toepassen van interactieve werkvormen t.b.v. het 
stimuleren van hardop denken, reflectie door leerlingen 
gericht op het geven van feedback, feed up en feed 
forward op het proces. 

 

Differentiatie  

Hoofdvraag: Hoe gaat dat voor individuele leerlingen en wat geeft dat als vervolgstappen. Met wie doe ik wat? 

• Analyseren waar leerlingen uitvallen en opvallen in 
het dagelijks werk. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van observaties (formatief assessment) en 
diagnostische gesprekjes met leerlingen. (kijkwijzer 
4.9 en 6.3) 

 

• Differentiëren in instructie en aanbod naar aanleiding 
van observatie en analyse tijdens en na de les 
(kijkwijzer 7.1, 7.3) 

 

• Analyseren waarom leerlingen uitvallen en opvallen 
en reflecteren op het eigen handelen (kijkwijzer 6.4) 
Rekenonderwijs koppelen met werkpad. Planmatig 
en cyclisch handelen in één overzicht, gekoppeld 
met doelen en succescriteria.  

 

• Leerkrachten plannen en registreren vervolglessen 
en interventies o.b.v. analyse en reflectie (kijkwijzer 
6.4 en 6.5) 

• Analyseren waar leerlingen uitvallen en opvallen aan de 
hand van methode afhankelijke toetsen en Bareka 
(rekenmuurtje). (kijkwijzer 6.3) 

 

• Analyseren waarom leerlingen uitvallen en opvallen en 
reflecteren op het eigen handelen (kijkwijzer 6.4) 

 

• Differentiëren in instructie en aanbod naar aanleiding 
van observatie en analyse tijdens een blok (Kijkwijzer 
7.1 en 7.3) 

 

• Analyseren waarom leerlingen uitvallen en opvallen en 
reflecteren op het eigen handelen (kijkwijzer 6.4) 
Rekenonderwijs koppelen met werkpad. Planmatig en 
cyclisch handelen in één overzicht, gekoppeld met 
doelen en succescriteria.  

 

• Plannen en registreren van de komende lessen 
(inclusief interventies) n.a.v. analyse en reflectie 
(kijkwijzer 6.4 en 6.5) 
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Waar het om gaat is dat we samen ontwikkelen, proberen en ontdekken en samen leren van en met 
elkaar. In (bouw)vergaderingen bespreken we de ervaringen. We kunnen analyses in tweetallen 
uitvoeren (professionele leeromgeving en leeractiviteiten) en interventies voorbereiden en daarna 
bespreken wat de ervaringen zijn. Uiteraard gaan we ook bij elkaar kijken (met of zonder Kijkwijzer) en 
is er overleg tussen duo partners. Tevens kan worden gekeken hoe er transfer kan plaats vinden naar 
andere vakgebieden. Collega’s die e.e.a. beheersen kunnen anderen helpen. 
Kortom we ontwikkelen ons als SCHOOLteam.  
 
 
We plannen de werkbijeenkomsten in ons jaarrooster. Zie hiervoor de bijlage. De intern begeleider(s) en 
directeur kijken d.m.v. observaties naar de stand van zaken van deze ontwikkelingen en experimenten. 
Doel is om zowel individueel als voor het team te kijken waar we staan in de ontwikkeling. Dit wordt 
gebruikt om de ontwikkeling verder (bij) te sturen. Naast een overzicht van de in kaart gebrachte 
indicatoren (zie boven), zal door de observanten ook een algehele indruk van alle indicatoren in beeld 
worden gebracht. Aan het eind van het jaar is er dan een individueel en schooloverzicht in een matrix 
van het pedagogisch didactisch handelen.  
De intern begeleider en directeur kijken bij hetgeen er gebeurt bij en met leerkrachten naar 
vaardigheden, attitude en kennis. Dit geeft evt. input aan personen en/of het team. 
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Bijlage 1 

Waar werken we ook aan in 2022-2023? 

 

Onderwerp Doel en begroting Stappen  Eigenaar Evaluatie en 
borging 

Scholing en ontwikkeling  
Scholing voor 
het hele team. 

Naast bovenstaande ontwikkeling op pedagogisch 
didactisch handelen, is er ook scholing m.b.v. E-
WISE teambreed. (opnemen in gesprekkencyclus 
2022-2023) 

Opgeven, cursus volgen en 
opbrengsten delen met 
team/bouw 

(adjunct) 
directeur  

Juni 2023 

Evaluatie:  

Portfolio  
Portfolio Monitoren. Zijn er onvolkomenheden die we bij 

moeten stellen 
Ontwikkelcirkel digitaal vanaf februari 2023 
Overzichtelijk handtekeningenvel invoegen  

In het voorjaar 2023 bij het 
invullen en naderhand als 
ouders en kinderen hebben 
gereageerd evt. 
aanpassingen bespreken. In 
de bouw en daarna in team 

Bouw-coördina-
toren & 
(adjunct) 
directeur 

Juni 2023 

Evaluatie:  

Wereld in getallen 5 
Rekenen 
De nieuwe 
methode: 
WIG5. Hoe 
bevalt dit? 

Voldoet deze methode? 
Wat zijn de plussen en verbeterpunten? 

Per bouw uitwisseling en 
een samenvatting in het 
team bespreken. 
 

(adjunct) 
Directeur , 
bouw-
coördinatoren 
en team 

Regelmatige 
terugkoppeling 
(schooljaar 2022-
2023) 

Evaluatie:   

PLUS-klas  
Invulling 
Plusbeleid en 
“eigen” 
plusklas 

Er is een nieuwe beleidsnotitie vastgesteld. Werkt 
deze in de praktijk voldoende als leidraad? 

In januari 2023 op de 
agenda zetten om te 
bespreken 

Frederika / 
Joke / (adjunct) 
directeur 

Tussenevaluatie in 
januari, 
eindevaluatie in 
juni 

Evaluatie: 

Zelfevaluatie  
Zelfevaluatie 
(mede als 
voorbereiding 
Schoolplan 
2024-2028) 

Zelfevaluatie obs Tiggeldobbe i.s.m. team in 
aanloop naar schoolplan 2024-2028 

Opzet maken en uitvoeren.  (adjunct) 
directeur  

Juni een product 
vaststellen en 
gebruiken voor het 
Schoolplan 24-28 

Evaluatie: 

De Tirrel  
de Tirrel Het bouwen van en aan een nieuwe school in een 

groter geheel. Dit proces is vastgelegd in de plannen 
van de Tirrel. 
Werkgroepen expliciet inzetten bij de verdere 
ontwikkeling van De Tirrel.  

Jaap houdt 0,2FTE voor de 
Tirrel. Wouter is (zijdelings) 
betrokken bij het proces en 
Jaap informeert. 
Werkgroepen worden 
ingezet en de inhuizing / 
verhuizing. 

Jaap , Wouter, 
werkgroepen  

Regelmatige 
terugkoppeling  

Evaluatie:  
 

Groepsplan / Werkpad  
Groepsplan Het gebruik van het huidige groepsplan verbeteren 

en aanscherpen. 
Rekenonderwijs koppelen met werkpad. Planmatig 
en cyclisch handelen in één overzicht, gekoppeld 
met doelen en succescriteria.  
Combinatie met groepsmap.  

Input vanuit de intern 
begeleiders naar 
leerkrachten toe en 
werkenderwijs komen tot 
verbeteringen, waardoor het 
document een 
werkdocument wordt.  

Joke 
 
 
(adjunct) 
Directeur  

Najaar 2022 
 
 
 
Zomer – Herfst 
2022  

Evaluatie 
 
 
 
 
 
 



 
 

13 
 

CREATIEF 
Lijn brengen 
in creatieve 
vakken 

Handvaardigheid en tekenen. Welke lijn is er? Wat 
gebeurt er? ( Uit de kunst, creëer en leer) 

Werkgroep: 
Wat is er? Wat willen we? 
Wat moet en kan er anders? 

Rivka / Miranda Januari 2023  

Evaluatie:   

BOUW 
BOUW! Leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 

voorkomen. 
Regelmatig bepreken in 
bouw 

Fien / Wilma Tussenevaluatie 
januari 2023 Juni 
2023 
 

Evaluatie:   

ICT 
Borging- en 
ontwikkel-
document 

Maken van een borging- en ontwikkeldocument voor 
ICT (in de meest brede zin)  

Voor de andere vakken is 
dat einde schooljaar 
gedaan. Deze moet nog. 
Voorstel maken op basis 
van bestaand format en 
voorleggen aan de bouwen 
en dan vaststellen in het 
team 

Jeroen Najaar 2022 

Evaluatie:  
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Bijlage 2    

Overzicht vergaderingen 2022-2023 

 
Datum Dag Aanvang Wat  Onderwerp   

Augustus 2022 

25 aug Donderdag 09:00-12:00 
Middag  

Startvergadering 
 

Plannen, Tool-Taakbeleid, FA 
Medisch, Gouden Weken  
Implementatie WIG5 – P.I.T.  

September 2022  

8 sep  Donderdag 15:00 Teamoverleg Werkpad Rekenen  

15 sep Donderdag  15:00 COOR  

19 sep Maandag 15:00 Bouwoverleg   

28 sep Woensdag 15:00 Teamoverleg Werkpad Rekenen  

Oktober 2022 

6 okt Donderdag 15:00 COOR  

13 okt Donderdag 15:00 Bouwoverleg   

24 okt Maandag 15:00 Teamoverleg Convergente differentiatie  

November 2022 

10 nov Donderdag 15:00 COOR  

16 nov Woensdag 15:00 Bouwoverleg   

21 nov  Maandag 08:30 Studiedag  Ochtend: Formatief Assessment 
Middag: administratie  

23 nov Woensdag 15:00 Teamoverleg Werkpad Rekenen  
 

December 2022  

13 dec Dinsdag 15:00 Teamoverleg Evaluatie 1e helft schooljaar 22-23 (SJP) 

Januari 2022  

12 jan Donderdag 15:00 COOR  

16 jan Maandag 15:00 Bouwoverleg   

23 jan Maandag 15:00 Teamoverleg  Zelfevaluatie OBS Tiggeldobbe  

Februari 2022  

2 feb Donderdag  08:30 Studiedag  Werkdag administratie / portfolio  

9 feb Donderdag 15:00 COOR  

14 feb Dinsdag 15:00 Bouwoverleg   

20 feb Maandag  15:00 Datamuur Onderbouw  

21 feb  Dinsdag  15:00 Datamuur  Bovenbouw  

23 feb Donderdag  15:00 Datamuur  Middenbouw  

Maart 2022  

13 mrt Maandag 15:00 COOR Formatie 23-24  

28 mrt Dinsdag 15:00 Bouwoverleg   

April 2022  

3 april Maandag 15:00 Teamoverleg  Eigenaarschap  

11 april Dinsdag 08:30 Studiedag  Ochtend: Formatief assessment  
Middag: administratie  

Mei 2022  

11 mei Donderdag 15:00 COOR Formatie 23-24  

15 mei Maandag 15:00 Bouwoverleg   

17 mei Woensdag n.t.b. Teamuitje  n.t.b.  

23 mei Dinsdag 15:00 Teamoverleg   

Juni 2022 

7 juni Woensdag 15:00 COOR Schooljaar 23-24 

15 juni Donderdag 15:00 Bouwoverleg  Schooljaar 23-24, overdracht  

20 juni Dinsdag 15:00 Teamoverleg  Schooljaarverslag 22-23 
Schooljaarplan 23-24 

Juli 2022  

3 juli  Maandag  15:00 Datamuur  Middenbouw  

4 juli  Dinsdag 15:00 Datamuur Bovenbouw  

6 juli Donderdag  15:00 Datamuur Onderbouw  

11 juli Dinsdag 15:00 Teamoverleg  Schooljaarplan 23-24  

21 juli Vrijdag Laatste 
schooldag  

 

 

Bepaalde zaken (organisatorisch of afgeronde inhoudelijke documenten bijv.) worden per mail afgerond op basis van een 
voorstel. De Tirrel zal regelmatig aan bod komen. Ook in de werkgroepen. 
Er is een aparte zorgkalender (IB-netwerk). Er zijn overlegmomenten tussen Wouter en Joke (kwaliteit/zorg) en met Ellis 

(uitvoerend/organisatorisch) en met intern begeleiders. 


