
 

 

  

Presenteren met lef 

• Kennismakingsavond  
via filmpje, groep 8 
live bijeenkomst.  

• Groepspresentaties 
deels via filmpje 
deels met publiek. 

• 5 Muziekpresentaties 

• Open dag met 
peutervoorstelling 

• Kunsttentoonstelling 
+ Letterfeest groep 3. 

• Maquettes in groep 7 

• Tabijn muziekfestijn 
met Muziekschool. 

• Duif-fuif (Juffendag) 
•    

Doelgericht leren  

• Fase 1 traject De 
Betere Basisschool. 

• Werken met 
doelenplanners 

• Nieuwe methode  
rekenen: Pluspunt4 

• Grote Rekendag, 
Kangoeroewedstrijd. 

• Nieuwe methode  
beeldende vorming: 
‘Laat maar zien’. 

Open en respectvol 

• Kanjertraining en 
gouden weken. 

• Versterking 
groepsproces. 

• Gecertificeerde 
kanjertrainers. 

• Leerlingenraad focus 
op schoolplein. 

• Kerst- en paasviering 
 

Talentontwikkeling 

• Technieklessen 
gestart en Techlab 
gerealiseerd. 

• Legomasters en 
schaakwedstrijden. 

• Beeldende lessen op 
vrijdagmiddag.  

• Uitvoering Muziek-
plan + Cultuurplan 
(ABC excursies).  

• Tabijn Muziekfestijn 
met schoollied, zang, 
dans en schoolband. 

Leerlingen van De Duif 

• 1-10-2020: 223 
leerlingen. 

• 1-10-2021: 220 
leerlingen 

• Daling van 1,5%. 

• Start met 9 groepen, 
waarvan 3 kleuter-
groepen. 

 

 Team 

• 2 collega’s uit dienst: 
Joke en Karlien. 

• 3 Nieuwe collega’s in 
dienst: Pauline (1-8), 
Hanneke (1-10) en 
Karine (1-2 t/m 31-7). 

• Extra ondersteuning 
in alle groepen uit 
NPO geld: Ilse (1-10) 
en Irene (1-11 t/m -
31-7). 

Leesonderwijs 

• Samenwerking Bieb, 
Voorleeskampioen 
en voorleesdagen. 

• Kinderboekenweek 
‘beroepen’ met  veel 
gastlessen. 

• Gouden griffels en 
penselen uitgereikt 

• Masked voorlezer 
leesfilmpjes. 

• Leesmotivatie, 
gastlessen schrijvers. 
 

 

 

Excursies & sport 

• Bezoek PET Event,  
Girlsday, Hermitage, 
Huis van Hilde, 
Rijksmuseum, Dode 
hoekles, Blancken-, 
daell, Hoenderdaell, 
Zuiderzeemuseum  

• Voorstellingen 

• Bezoek boswachter, 
kornetvissen, strand-
jutten. 

• Schoolreisje Drievliet, 
Batavier en kamp 
groep 7 + 8. 

• Clinics Sport@school, 
Maalwaterrun, ICE 
games. Korfbal-  en 
voetbaltoernooi. 

• Koningsspelen, 
Sponsorloop en 
kleutersportdag. 

Kindcentrum ontwikkeling 

• Studiedagen visie 
jonge kind. 

• Nieuwe werkwijze en  
inrichting kleuter-
groepen.  

• Techlab ontwikkeld, 
schuur opgeknapt. 

• Leerlingen ouders 
maken plan voor 
groener schoolplein. 

• Studiereis team naar 
DK in voorbereiding. 
 

Ouders 

• MR verkiezingen 
gehouden. 

• Relatie met ouders 
versterkt. 

• Actieve MR, OR en 
SV. 

Corona 

• Diverse groepen in 
quarantaine krijgen 
online les. 

• Mondkapjes en 
zelftests voor de 
bovenbouw. 

• Schoolsluiting 20 t/m 
23 december 2021 
met noodopvang. 

• Kerstviering per 
groep in de aula, 
start met kerstontbijt 

• Groep 8 viert Kerst in 
quarantaine. 

JAARVERSLAG 2021-2022 

Burgerschap  

• Bezoek nieuwe 
burgemeester en 
wethouders. 

• World Clean-up day. 

• Inzamelingsacties  
voor Oekraïne. 

• Sponsorloop voor 
nieuw schoolplein. 

• Rol4daagse. 

Tevredenheid 

• Ouders waarderen 
De Duif met een 7,9. 

• 87% van de ouders 
beveelt de school aan  

• Leerlingen geven De 
Duif een 8,4. 

• Waardering team 8,1. 
 

Resultaten  

• Resultaten IEP toets 
groep 8 boven ver-
wachting en boven 
inspectienorm. 

 

Zorg 

• Leerlingvolgsysteem 
IEP + Talentenkaart. 

• IEP Eindtoets groep 8 

• Fysiotherapie + 
peutergym 

• Dyslexiebegeleiding. 

• BHV-ers krijgen 
nascholing AED. 
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