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1 Inleiding

1.1 Overheidsbeleid

Het kabinet heeft in februari 2021 de contouren van een nationaal Programma Onderwijs bekend gemaakt (17-02-
2021). Het doel van dit programma is om kinderen te helpen bij het tot bloei brengen van hun gaven en talenten,
ondanks de Coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. De gevolgen van de Coronacrisis en de
genomen maatregelen trekken een zware wissel op de kinderen in de jaren 2019-2020 en 2020-2021 (lockdowns), en
vanzelfsprekend ook op de mentoren en de ouders. Veel kinderen hebben een leervertraging of leerachterstanden
opgelopen op de schoolse vaardigheden en de schoolse basiskennis. Leerachterstanden in die zin, dat de kinderen
zonder de lockdowns in veel gevallen verder waren geweest in hun cognitieve ontwikkeling op de basisvaardigheden
rekenen en taal. Ook de sociale ontwikkeling en het mentaal welbevinden heeft bij veel kinderen te lijden (gehad)
onder de situatie. Tenslotte hebben de schoolsluitingen meer dan waarschijnlijk –zo blijkt uit onderzoek- negatieve
effecten op de kansengelijkheid.

Het nationaal Programma Onderwijs bestaat uit maatregelen om verdere vertraging en grotere achterstanden te
voorkomen, en om deze waar mogelijk zo snel mogelijk in te halen. De maatregelen starten per direct (februari 2021)
en kennen een looptijd van twee-en-een-half jaar, tot en met het cursusjaar 2022-2023. De overheid wil scholen
ondersteunen (budget 8,5 miljard) en de ontwikkelingen op de scholen monitoren om bij te stellen als dat nodig is. Het
Programma Onderwijs richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen: op de cognitieve ontwikkeling, op de sociale
en persoonlijke ontwikkeling en op het mentale welbevinden. De overheid wijst erop, dat de scholen met name
aandacht zullen moeten besteden aan de meest kwetsbare kinderen, aan de kinderen met de grootste
"achterstanden". Scholen die veel kinderen hebben met een hoog risico op achterstanden krijgen extra middelen en
extra ondersteuning. Onze school is niet een school met een hoog risico. Wij krijgen geen extra middelen of extra
ondersteuning.

Het nationaal Programma Onderwijs van de overheid moet vertaald worden op schoolniveau: Wij zullen zelf een plan
moeten opstellen en (bij onze kinderen en mentoren) passende maatregelen moeten treffen. De overheid verwacht
van ons een School Programma (looptijd twee-en-een-halfjaar) waarin we de (eventuele) cognitieve, sociale en
executieve achterstanden in beeld brengen en analyseren. Deze analyse is het uitgangspunt voor onze maatregelen
in de komende twee-en-een-half jaar en een voorwaarde voor het ontvangen van middelen.

Dit betekent dat dit programma in de plaats van ons school(jaar)plan komt voor de rest van de looptijd van onze
huidige schoolplanperiode (2019-2023). Speerpunten uit ons schoolplan zullen daar waar mogelijk een plek krijgen in
dit School Programma. Een aantal speerpunten zullen pas weer een prominente plek krijgen in onze volgende
schoolplanperiode (indien dan nog actueel en wenselijk). Na de afronding van het School Programma.

1.2 Het School Programma

Ons School Programma is een meerjarenplan, passend bij onze kinderen en de lokale situatie. Het doel is om met
behulp van effectieve interventies verdere groei te stimuleren en belemmerende hiaten in de cognitieve en sociale
ontwikkeling weg te werken. Bij de vaststelling van onze actiepunten voor de komende jaren hebben de mentoren een
belangrijke stem gehad. Zij kennen immers hun kinderen, weten of en waar precies de groei stagneerde, en zij
moeten de maatregelen (deels) uitvoeren. Bij het bepalen van onze actiepunten en het vormgeven aan ons School
Programma hebben we ook onze MR laten meedenken. Pro actief hebben we overleg met de gemeente gepleegd om
duidelijk te krijgen wat hun rol en bijdrage is in relatie tot ons School Programma. Ons bestuur zal het plan vaststellen
na de instemming van de MR en ook zullen we de gemeente informeren over ons plan.

Ons uitgangspunt is, dat de verstrekte middelen in beginsel ten goede komen aan het onderwijs in de mentorgroep en
op het leerplein. En dat ons plan maximaal flexibel is. De mentoren zullen de ontwikkeling van de kinderen
hoogfrequent (blijven) monitoren en de geplande acties bijstellen als dat noodzakelijk is. Daarom zullen we ons plan
ieder kwartaal evalueren en bijstellen (indien nodig) met behulp van de monitor. We zullen in beeld brengen of de
geplande interventies effectief zijn en we zullen ons verantwoorden over de besteding van de middelen in ons
reguliere jaarverslag.

Ons School Programma bestaat uit een analyse van de gegevens over de cognitieve en sociale ontwikkeling.
Daarnaast hebben we ook gegevens verzameld (en geanalyseerd) over het mentale welbevinden van de kinderen en
de stand van zaken met betrekking tot de executieve functies. Op basis van de analyses en de gesprekken met alle
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geledingen hebben we actiepunten vastgesteld. We onderscheiden twee typen actiepunten: actiepunten die geen
financiering vragen en actiepunten die dat wel doen. Beide typen actiepunten hebben we verder uitgewerkt in
concrete activiteiten in ons jaarplan.

1.3 Visie op aanpak en motto

Wij willen eerst in kaart brengen waar de kinderen staan in hun leerontwikkeling op schoolniveau, in hun sociale
ontwikkeling en hun mentaal welbevinden. Vervolgens is het uitgangspunt, dat de mentoren in beginsel het normale
programma aanbieden. Dit betekent ook de creatieve, expressieve en wereld oriënterende vakken binnen ons
thematisch onderwijs. Daar wijken we niet vanaf. 
Het School Programma geeft inzicht in de extra impulsen, de extra ondersteuning en extra begeleiding die wij willen
aanbieden. Te denken valt daarbij aan Groei-uren, Ontwikkeluren of zelfs weken. Enerzijds zullen deze extra uren en
weken focussen op de groep als geheel, maar anderzijds vragen deze extra’s om maatwerk, om differentiatie. En
deze extra’s kunnen zich richten op cognitief leren, op de sociale ontwikkeling, op welbevinden en op alle mogelijke
en denkbare aspecten van onderwijs. 
Daarom vraagt ons School Programma vooral om creativiteit en empathisch vermogen van de mentor. De mentor zal
moeten inschatten wat de groep nodig heeft, wat een subgroepje nodig heeft en/of wat dat ene kind nodig heeft. We
vertrouwen op de professionaliteit van onze mentoren daar waar het gaat om het maken van de juiste keuzes.

Ons motto

Onze kinderen hebben minder kilometers gemaakt met de schoolse basisvaardigheden.

Onze uitgangspunten:

We sluiten aan bij de huidige situatie.

Ontwikkelingsgericht waar mogelijk en aanbod gestuurd waar nodig.

We willen leren van elkaar.

We maken gebruik van teamleren en co-teaching: Lesson Study

We willen ouders (meer) betrekken.

Onze kinderen hebben meer oefentijd nodig om te automatiseren en memoriseren.

Zonder relatie geen prestatie.

De cognitieve ontwikkeling krijgt de komende periode het accent.

Onze keuzes zijn haalbaar en praktisch uitvoerbaar.

We blijven werken met dezelfde systemen en methodieken.

1.4 Eerste ideeën en wensen

We hebben als school de volgende ideeën en wensen vooraf besproken:

Doorontwikkeling doelgericht werken met Mijnrapportfolio op de basisvaardigheden taal & rekenen.
Communicatie met ouders en kinderen op de ontwikkeling van basisvaardigheden in fase 2 (middenbouw).
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Formatief toetsen, analyseren en differentiëren gedurende de instructies op basisvaardigheden.
Versterken van techniek voor lezen en rekenen in fase 2
Vergroten didactische vaardigheden van de mentoren (EDI=Expliciete Directe Instructie) met behulp van
Lesson Study.
Achterstanden wegwerken bij individuele kinderen (waar mogelijk in groepjes).
Verbeteren onderwijs aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong/anders denkenden met behulp van de
Verbindingscyclus.
Zelfstandigheid en eigenaarschap bij kinderen vergroten: zelfsturend leren.

Mogelijke actiepunten

Mogelijk actiepunt

1. Gouden weken en groepsvorming start schooljaar 2021-2022.

2. Communicatie en contact over het individuele kind met mentoren.

3. Opvoedkundige aanpak in fase 2.

4. Voldoende uitdaging bieden in alle fasen en tijdens alle groepssamenstellingen en instructies.

5. Vormgeven schoolspecifiek universeel instrument voor observatie en formatieve toetsing voor afstemming
aanbod en overdracht.

6. Vormgeven en invoeren klankbordsessies voor kinderen in de eigen groep en met de schoolleiding.

Bijlagen

1. Welbevinden kinderen 2021 VL mentoren
2. Tevredenheid & Welbevinden kinderen 2021 VL ouders
3. Basiskwaliteit Team & Management 2020
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2 Nulmeting

2.1 Nulmeting School

Om vast te stellen waar we extra impulsen moeten geven aan de ontwikkeling van onze kinderen hebben we een nul-
meting uitgevoerd. Deze meting is uitgevoerd door het management van de school en daarna zijn de uitslagen
gedeeld met het team. Voorafgaand hebben we een externe audit gehad op school en vragenlijsten uitgezet over
welbevinden en tevredenheid. Op basis van het gesprek met de auditor, het bestuur, het team en de MR, zijn de
scores in de nul-meting aangepast en vertaald naar actiepunten. Om de ouders van onze school inzage te geven in
onze zienswijze, hebben we WMK posters gedeeld met de ouders via social schools (zie bijlagen bij dit
Schoolprogramma). De uitslagen op hoofdlijnen staan hieronder vermeld; de rapportage is opgenomen in de bijlage.

Beoordeling

De beoordelingen zijn gebaseerd op de nulmeting in de module School Programma. Deze nulmeting is uitgevoerd als
sterkte/zwakte-analyse vooraf. Deze beoordeling geeft vooral een aandachtsgebied bij de cognitieve ontwikkeling
weer.

Omschrijving Resultaat

Nulmeting PO 2021 - Onderwijs op afstand (1) 3,33

Nulmeting PO 2021 - De cognitieve ontwikkeling (2) 2,5

Nulmeting PO 2021 - De sociale ontwikkeling (3) 4

Nulmeting PO 2021 - Andere ontwikkelgebieden (4) 3,14

Analyse en conclusies

Uit de nulmeting en de vragenlijsten blijkt duidelijk dat er een belangrijk aandachtsgebied ligt in het handelen van
de mentor ten aanzien van de cognitieve ontwikkeling op de basisvaardigheden rekenen en taal. Aangezien we
twee nieuwe groepen krijgen en vier nieuwe mentoren, zal daar het accent komen te liggen voor de inzet van de
NPO gelden. 

Mogelijke actiepunten
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Mogelijke actiepunten

Mogelijk actiepunt

1. De leraren hadden na afloop van het afstandsonderwijs zicht op ontwikkelbehoefte van de groep als geheel

2. De leraren hadden na afloop van het afstandsonderwijs zicht op ontwikkelbehoefte van de individuele
leerlingen

3. De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t.
Rekenen en Wiskunde

4. De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t.
Taalonderwijs

5. De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t.
het leren schrijven

6. De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t.
het leren lezen

7. De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t.
Technisch Lezen

8. De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t.
Begrijpend Lezen

9. De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t.
Spelling

10. De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t.
schrijfonderwijs

Bijlagen

1. Nulmeting door Management NPO 2021
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Open data van de Inspectie van het Onderwijs berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

3 Leerlingenpopulatie

3.1 De schoolweging

De schoolweging is een getal tussen 20 en 40. Hoe hoger de score, hoe lager de verwachte resultaten van de
kinderen en hoe meer belemmerende factoren. Hoe lager de score, hoe hoger de verwachte resultaten van de
kinderen en hoe meer bevorderende factoren. Om een indicatie te geven:

Schoolweging tussen 36 en 40: zeer hoog
Schoolweging tussen 32 en 36: hoog
Schoolweging tussen 28 en 32: gemiddeld
Schoolweging tussen 24 en 28: laag
Schoolweging tussen 20 en 24: zeer laag

Het spreidingsgetal is een getal tussen 3 en 9. Hoe hoger de score, hoe heterogener de populatie. En vice versa: hoe
lager, hoe homogener de populatie. Om een indicatie te geven:

Spreiding tussen 8 en 9: zeer hoog
Spreiding tussen 7 en 8: hoog
Spreiding tussen 6 en 7: gemiddeld – hoog
Spreiding tussen 5 en 6: gemiddeld – laag
Spreiding tussen 4 en 5: laag
Spreiding tussen 3 en 4: zeer laag

Schooljaar Schoolweging Categorie Spreiding Gem. schoolweging Gem. categorie

3 schooljaren 3 schooljaren

2020 / 2021 22,46 22-23 5,96 24,32 
18/19 - 20/21

24-25 
18/19 - 20/21

2019 / 2020 23,9 23-24 7,11

2018 / 2019 26,61 26-27 8,45

Analyse en conclusies

Onze schoolweging is laag en onze spreiding gemiddeld tot hoog. Dit betekent dat we hoge resultaten mogen
verwachten, maar wel te maken hebben met een heterogene groep. Dit betekent dat het gemiddelde lesaanbod
niet toereikend is en dat we veel moeten differentiëren in en tussen groepen kinderen.

Mogelijke actiepunten

Mogelijk actiepunt

1. De mentoren kunnen tijdens de instructies en gedurende de zelfstandige verwerking goed differentiëren.

2. Er zijn voldoende materialen in de school aanwezig voor differentiatie op niveau en uitdaging.

3. Er zijn voldoende mentoren en ondersteuners aanwezig om individuele kinderen te kunnen begeleiden tijdens
het inoefenen en automatiseren van de basisstof.
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4 Kenmerken leerlingen

4.1 Ondersteuningsbehoefte (kwetsbare) kinderen

Om een goed beeld te krijgen van de meest kwetsbare kinderen, hebben we met onze mentoren een overzicht
gemaakt van een aantal kenmerken van deze kinderen. We hebben gekeken naar alle kinderen en wat hun specifieke
onderwijsbehoeftes zijn.

In onderstaande tabel geven we per leerjaar het aantal kinderen aan dat extra instructie en/of extra ondersteuning
krijgt van de mentor of een externe. Het gaat daarbij om extra instructie voor de basisvakken en extra ondersteuning
via bijvoorbeeld een OPP (eigen leerlijn), ondersteuning met behulp van middelen van het SWV
(samenwerkingsverband) en/of vanwege belemmeringen bij het leren, gedragsproblematiek of
ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid. Het overzicht maakt inzichtelijk welke kenmerken in een leerjaar
zichtbaar zijn. Om onderscheid te maken tussen extra instructie en extra ondersteuning zijn deze kenmerken
gemakshalve aangeduid met een kleurcodering. Uiteraard is dit onderscheid in de praktijk van alledag niet altijd zo
eenvoudig als in de tabel is weergegeven. 
M staat voor Medio schooljaar en E staat voor Eind schooljaar.
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Analyse en conclusies

Bij onze schoolpopulatie is er nauwelijks sprake van kwetsbare kinderen, maar wel van een grote groep kinderen
met een specifieke onderwijsbehoefte. Dit past bij de relatief lage schoolweging en hoge spreiding. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de onderwijsbehoeftes van de kinderen in fase 2 (middenbouw) op cognitief
gebied liggen. Een vakgebied dat eruit springt is technisch lezen. Daarnaast zijn er individuele kinderen met een
specifieke onderwijsbehoefte op o.a. gedrag en (hoog)begaafdheid. 

Mogelijke actiepunten

Mogelijk actiepunt

1. Extra instructie en ondersteuning Lezen/taal fase 2, leerjaar 4.

2. Extra ondersteuning spelling leerjaar 4.

3. Extra onderwijsbehoefte ontwikkelingsvoorsprong/(hoog)begaafdheid/anders denken fase 1 en 2.

4. Extra onderwijsbehoefte gedrag fase 1 en 2.

4.2 Kinderen per ondersteuningsniveau

We onderscheiden op onze school vijf ondersteuningsniveaus. Deze zijn:

Ondersteuningsniveau 1: Algemene zorg voor kinderen zonder specifiek probleem (regulier programma)
Ondersteuningsniveau 2: Extra hulp bij een kleine leerachterstand (in korte tijd op te lossen) (in reguliere
                                         programma door eigen mentor)
Ondersteuningsniveau 3: Speciale zorg d.m.v. handelingsplan (in regulier programma door eigen mentor of
                                         collega op het leerplein)
Ondersteuningsniveau 4: Speciale zorg na extern onderzoek + handelingsplan (eigen programma en externe
                                         ondersteuning)
Ondersteuningsniveau 5: Aanmelding bij SWV - arrangement (eigen programma, externe ondersteuning, 
                                        meestal niet door eigen mentor, externe ondersteuning en op termijn niet altijd meer
in                                         eigen school mogelijk).

De onderstaande tabel laat de leerjaren zien en per leerjaar het aantal kinderen per ondersteuningsniveau op onze
school bij de start van schooljaar 2021-2022.

Leerlingen per zorgniveau

2021 / 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal %

Zorgniveau 1 51 38 26 21 1 137 72%

Zorgniveau 2 1 6 8 18 11 44 23%

Zorgniveau 3 0 0 0 2 2 4 2%

Zorgniveau 4 0 0 0 0 3 3 2%

Zorgniveau 5 0 0 0 0 1 1 1%

TOTAAL 52 44 34 41 18 0 0 0 189

PERCENTAGE 28% 23% 18% 22% 10% 0% 0% 0%
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Analyse en conclusies

72% van de kinderen volgt het reguliere programma komend schooljaar. 
23% van de kinderen heeft extra hulp nodig bij een kleine leerachterstand. Waarvan ruim de helft van de
kinderen in fase 2, leerjaar 4 zitten.
Dit betekent dat het mogelijk is om kinderen te clusteren voor instructie en ondersteuning in groepjes in fase 2, op
het leerplein (samen met beide fase 2 groepen per verdieping).

Mogelijke actiepunten

Mogelijk actiepunt

1. Clusteren groepjes kinderen voor extra instructie in fase 2.

2. Clusteren groepjes kinderen voor extra ondersteuning in fase 2.

3. Clusteren kinderen in leerjaar vijf van diverse groepen.
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 onvoldoende  zwak / matig  (ruim) voldoende  goed / uitstekend

5 Mentaal welbevinden

5.1 Inleiding

De Coronacrisis waar we mee te maken hebben, is voor veel groepen in de samenleving zwaar tot zeer zwaar. Ook
voor onze kinderen was de impact van de crisis groot. Vanzelfsprekend hadden de sluiting van de school, het
ontbreken van vaste (school)patronen en het gemis van vriendjes en vriendinnetjes invloed op de mentale
gezondheid van onze kinderen. Om goed in kaart te brengen wat de stand van zaken is met betrekking tot het
mentaal welbevinden, hebben we een aantal vragenlijsten afgenomen. Op basis van de scores hebben we
actiepunten geformuleerd. Omdat we geen kinderen in leerjaar vijf of hoger hebben, zijn er geen vragenlijsten onder
kinderen afgenomen.

5.2 Meting Ouders

Om nog meer grip te krijgen op het mentale welbevinden van onze kinderen hebben we de ouders (digitaal) een
specifieke vragenlijst voorgelegd, de Vragenlijst Mentaal Welbevinden (oudervragenlijst). Deze vragenlijst bestaat uit
drie koppen: Positieve gevoelens, negatieve gevoelens en gemis. De vragen in de vragenlijst konden steeds
gescoord worden met 1 t/m 4 in de betekenis van "nooit-soms-vaak-altijd". Het responspercentage was:87% (van 100
ouders). De uitslagen zijn hieronder opgenomen. De rapportage is opgenomen in de bijlage in de vorm van een
poster die al eerder via social schools gedeeld is met alle ouders.

Naast deze vragen hebben we ook vragen gesteld over de tevredenheid van ouders over ons onderwijs. Deze
resultaten zijn ook toegevoegd.

Mentaal Welbevinden kinderen & Tevredenheid gevraagd aan ouders april 2021 (2020 / 2021)

31JE Bench- 
mark

% Respons 87%

Norm 3,0

1 De sfeer op school 3,34 3,37

2 Positieve gevoelens 3,22 3,07

3 De lessen 3,26 3,23

4 Negatieve gevoelens 3,49 3,36

5 Informatie en communicatie 2,76 3,15

6 Gemis 2,61 2,23

Rapportcijfers

7 Rapportcijfer 7,4

8 Gevoel tijdens het thuisonderwijs 6,9

9 Gevoel na het thuisonderwijs 7,9

Analyse en conclusies

Het gemis bij de kinderen was groot te noemen. Ze misten hun groepsgenootjes en mentoren.
De informatie en communicatie was een aandachtspunt. Specifiek gaat het hier over de informatie en
communicatie van de eigen mentor met de ouders van de individuele kinderen over hun ontwikkeling. Ouders
waren tevreden over de algemene communicatie vanuit de school. Het gevoel en rapportcijfer laten zien dat
ouders tevreden zijn.

Mogelijke actiepunten
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 onvoldoende  zwak / matig  (ruim) voldoende  goed / uitstekend

Mogelijke actiepunten

Mogelijk actiepunt

1. Communicatie en contact over het individuele kind met mentoren.

2. Voldoende uitdaging bieden in alle fasen en tijdens alle groepssamenstellingen en instructies.

3. Opvoedkundige aanpak in de middenbouw (fase 2).

Bijlagen

1. Poster welbevinden en tevredenheid ouders 2021

5.3 Meting Mentoren

Niet alleen de ouders kennen hun kinderen goed. Ook de mentoren kennen hun kinderen en zien en merken of
kinderen zich op hun gemak voelen, of ze goed in hun vel zitten. Daarom hebben we onze mentoren gevraagd om in
te schatten hoe hun kinderen zich voelden tijdens het thuisonderwijs. Het aantal mentoren dat de vragenlijst invulde
was: (8). Responspercentage: 100%. De uitslagen zijn hieronder opgenomen. De rapportage is opgenomen in de
bijlage in de vorm van een poster, zoals eerder al gedeeld in social schools..

Welbevinden kinderen door de mentor april 2021 (2020 / 2021)

31JE Bench- 
mark

% Respons 100%

Norm 3,0

1 Positieve gevoelens 3,03 2,90

2 Negatieve gevoelens 3,29

3 Gemis 1,71

Rapportcijfers

4 Gevoel tijdens het thuisonderwijs 6,4

5 Gevoel na het thuisonderwijs 8,3

Analyse en conclusies

Het gemis van de kinderen is groot te noemen. Veel kinderen hebben elkaar en de mentoren gemist in deze
periode.

Mogelijke actiepunten

Mogelijk actiepunt

1. Gouden weken en groepsvorming

2. Zelfstandigheid en zelfverzekerdheid

Bijlagen

1. poster Welbevinden kinderen door mentoren 2021
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6 Overleg

6.1 Inleiding

Het nationaal Programma Onderwijs geeft aan, dat het noodzakelijk (randvoorwaardelijk) is om te overleggen met het
team en de stakeholders. De teams moeten een belangrijke stem krijgen, omdat de medewerkers het beste weten
wat de kinderen nodig hebben, en omdat zij het plan voor een flink deel moeten en kunnen uitvoeren. In de toelichting
op het nationaal Programma Onderwijs staat dat het overleg qua vorm en opzet vergelijkbaar zou moeten zijn met het
overleg over de werkdrukmiddelen. Wij vinden het zelf belangrijk om ook de ouders (als educatief partner) en de
kinderen (als direct betrokkenen) te betrekken bij de vaststelling van onze actiepunten. Aangezien wij enkel hele
jonge kinderen hebben, hebben we er voor gekozen deze doelgroep nu nog niet te raadplegen. Wel hebben we de
intentie uitgesproken een kinderraad te gaan vormgeven in het schooljaar 2021-2022. Dan hebben we kinderen in
leerjaar vijf. 
Gezien de wijk waarin de school staat, hebben we geen acties vanuit het NPO uitgezet in samenspraak met de
gemeente. Wel gaan wij door met het preventieplatform Noord en de Pedagogische wijkvisie. Onze school speelt een
belangrijke rol in de ontwikkeling van deze visie. Samen met de scholen hebben wij het signaal afgegeven dat wij niet
willen sturen op cijfers en prestaties en meer aandacht willen voor welbevinden, ontmoeten en normaliseren in de
wijk.

6.2 Overleg met het team

Het overleg met het team heeft plaatsgevonden vanaf de terugkeer naar school na de eerste lockdown periode. 
Op diverse middagoverleggen gedurende het schooljaar 2020-2021 en in januari-februari 2021. Vervolgens hebben
we een werkgroep NPO gevormd met deelnemers uit alle groepen/geledingen; P-MR, mentoren, KiVa team, SMT
(schoolmanagement). Op basis van informatie over het nationaal Programma Onderwijs en de analyse van de
resultaten, heeft de werkgroep een aantal belangrijke interventies geformuleerd. Deze zijn terug te vinden in de
eerder genoemde actiepunten en uitgangspunten. En vervolgens uitgewerkt in de menukaart en het jaarplan. 
Belangrijke input voor de gesprekken is de externe audit geweest op 31 mei 2021 en de formatieve resultaten van de
CITO in juni in fase twee, leerjaar drie en vier.

Tijdens het middagoverleg van 7 juli is de eerste versie van het School programma aan het mentorenteam
voorgelegd. Vanwege het feit dat een week later de zomervakantie begint, zal het plan misschien nog niet in zijn
definitieve versie aan de MR worden aangeboden. De conceptversie zal wel voor de start van de vakantie worden
aangeboden.

Aan de start van schooljaar 2021-20222 zal het plan geagendeerd worden op de algemene MR vergadering. Acties
voortvloeiend uit het plan en al eerder gestarte acties worden wel al uitgevoerd en voortgezet vanaf januari 2021.

6.3 Overleg met de ouders

Het eerste overleg over het Nationaal Schoolprogramma met de MR heeft plaats gevonden tijdens de vergadering
van maart 2021. De algemene informatie en het tijdpad is vervolgens met deze ouders gedeeld. 
Hieraan vooraf hebben wel alle reguliere gesprekken plaatsgevonden over het schoolplan en het jaarplan. En het
gesprek over wat er wel en niet lukt, gelukt is, o.a. vanwege de corona-crisis. Tevens hebben er wel digitale
klankbordsessies plaatsgevonden met de ouders van de school gedurende het gehele schooljaar 2020-2021. Tijdens
deze sessies is regelmatig gesproken over de voortgang en (on)mogelijkheden vanwege de crisis. 
Tijdens de laatste MR vergadering van het jaar in juni 2021 is de evaluatie van het jaarplan gedeeld met de MR en is
de eerste inhoudelijke informatie gegeven over de door het team en MT gemaakte keuzes. Door de beperkte
mogelijkheden in het tijdpad voor overleg, hebben we afgesproken dat het globale plan voor de zomervakantie op
papier/digitaal wordt voorgelegd, maar pas inhoudelijk op de eerste MR vergadering van het nieuwe schooljaar op de
agenda staat.
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Gegevens afkomstig van nponderwijs.nl

7 Gekozen actiepunten

7.1 Inleiding

In dit School Programma hebben we op basis van een analyse van de cognitieve resultaten, de sociale resultaten en
het (mentale) welbevinden mogelijke actiepunten geformuleerd. Datzelfde hebben we gedaan naar aanleiding van de
gesprekken die we voerden met het team en de ouders. De analyse en de gesprekken leidden tot een fonds aan
suggesties en mogelijkheden. In dit hoofdstuk staan onze keuzes. Daarbij maken we onderscheid tussen twee
soorten actiepunten. Sommige actiepunten (type-1) kosten geen geld, en bij andere actiepunten (type-2) is de
financiering onmisbaar. De actiepunten zijn gerelateerd aan de interventies op de menukaart.

7.2 Beschikbare NPO-gelden

In de tabel staat het totaalbedrag dat wij ontvangen in het kader van de NPO-gelden (School Programma). In de
eerste regel staan de reguliere inkomsten op basis van het leerlingenaantal X € 701,16. In de tweede regel staan de
extra gelden in relatie met de achterstandsscore van de school (achterstandsscore X € 251,16). In de laatste regel
staat het totaalbedrag dat wij ontvangen in het eerste jaar van het School Programma.

2021 / 2022
Aantal Bedrag Totaal

Bedrag per leerling 117 €701,16 €82.035,72

Achterstanden 0 €251,16 €0,00

Totaal €82.035,72

Analyse en conclusies

Zoals eerder benoemd is, krijgen wij geen extra gelden. Er is geen sprake van een algemene
achterstandssituatie in onze wijk. Het bedrag is gebaseerd op de 1 oktobertelling van de school in 2020. Aan het
eind van het schooljaar 2020-2021 zitten er al ruim 150 kinderen op school. Dit betekent dat we (afhankelijk van
de hoogte van het bedrag per kind) met een hogere vermenigvuldigingsfactor rekening kunnen houden voor
volgend schooljaar. De bedragen voor het tweede schooljaar zijn echter nog niet bekend. Het aantal kinderen op
1 oktober 2021 is naar verwachting ongeveer 170 kinderen.

7.3 Actiepunten (los van menukaart)

Onze actiepunten waarmee we aan de slag kunnen zonder dat het ons geld kost zijn:

Actiepunt Prioriteit

Gouden weken en groepsvorming start schooljaar 2021-2022. gemiddeld

Vormgeven en invoeren klankbordsessies voor kinderen in de eigen groep en met de
schoolleiding.

gemiddeld

Opvoedkundige/pedagogische aanpak in de middenbouw (fase 2). gemiddeld

Vormgeven schoolspecifiek universeel instrument voor observatie en formatieve toetsing
voor afstemming aanbod en overdracht.

gemiddeld

7.4 Actiepunten (i.r.t. menukaart)

Onze actiepunten waarbij we afhankelijk zijn van extra financiering en ondersteuning zijn:

(Zoals zichtbaar is het totaalbedrag hoger dan het bedrag dat we in het eerste jaar zullen krijgen. We verwachten ook
volgend jaar wederom financiering te ontvangen, zodat het plan doorgezet kan worden in het tweede hersteljaar
2022-2023).
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Actiepunt
 

Middelen

 

Personeel

 

Scholing

 

Overig

 

Totaal

Een-op-een-begeleiding
In fase twee extra ondersteuning bieden als voortgang
inhaalsubsidie.

€15.000 €15.000

€15.000 €15.000

Instructie in kleine groepen (tutoring)
Extra instructie en ondersteuning Lezen/taal fase 2, leerjaar 4. €20.000 €20.000

€20.000 €20.000

Directe instructie
Invoering EDI 2.0 model in alle mentorgroepen voor de
basisvaardigheden door middel van methodiek van Lesson Study.

€1.000 €5.000 €10.000 €16.000

€1.000 €5.000 €10.000 €16.000

Leren van en met medeleerlingen (tutoring)
Er zijn voldoende materialen in de school aanwezig voor
differentiatie op niveau en uitdaging.

€5.000 €5.000

Clusteren groepjes kinderen voor extra ondersteuning in fase 2.

€5.000 €5.000

Feedback
Gerichte feedback binnen het EDI 2.0 model. Hiervoor wordt de
methodiek van Lesson Study gebruikt.

Metacognitie en zelfregulerend leren
Werken met leerdoelen in Mijnrapportfolio.

Extra onderwijsbehoefte gedrag fase 1 en 2.

Onderwijsassistenten/instructeurs
Er zijn voldoende mentoren en ondersteuners aanwezig om
individuele kinderen te kunnen begeleiden tijdens het inoefenen en
automatiseren van de basisstof.

€10.000 €10.000

Extra onderwijsbehoefte
ontwikkelingsvoorsprong/(hoog)begaafdheid/anders denken fase 1
en 2.

€10.000 €10.000

Ouderbetrokkenheid
Ouders worden betrokken bij het expliciet en doelgericht en
competentie gestuurd werken op school.

€10.000 €1.500 €11.500

€10.000 €1.500 €11.500
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Digitale technologie
Co-teaching gedurende de werkdag voor doorvoeren MRF. €10.000 €1.500 €11.500

Communicatie en contact over het individuele kind met mentoren.

€10.000 €1.500 €11.500

Totaal
 

Middelen

 

Personeel

 

Scholing

 

Overig

 

Totaal

13 Actiepunten verdeeld over 9 Interventies €16.000 €60.000 €11.500 €1.500 €89.000

7.5 Overzicht van de kosten

Actiepunt '20-'21 '21-'22 '22-'23 Totaal

Totaal €0 €0 €0 €0
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8 Actiepunten 2020-2023

Hoofdstuk / paragraaf Mogelijk actiepunt Prioriteit

Een-op-een-begeleiding In fase twee extra ondersteuning bieden als voortgang
inhaalsubsidie.

Extra instructie en ondersteuning Lezen/taal fase 2,
leerjaar 4.
Er zijn voldoende mentoren en ondersteuners
aanwezig om individuele kinderen te kunnen
begeleiden tijdens het inoefenen en automatiseren
van de basisstof.

hoog

Directe instructie Invoering EDI 2.0 model in alle mentorgroepen voor de
basisvaardigheden door middel van methodiek van
Lesson Study.

Gerichte feedback binnen het EDI 2.0 model.
Hiervoor wordt de methodiek van Lesson Study
gebruikt.

hoog

Leren van en met medeleerlingen
(tutoring)

Er zijn voldoende materialen in de school aanwezig voor
differentiatie op niveau en uitdaging.

gemiddeld

Clusteren groepjes kinderen voor extra ondersteuning in
fase 2.

hoog

Metacognitie en zelfregulerend
leren

Extra onderwijsbehoefte gedrag fase 1 en 2. gemiddeld

Onderwijsassistenten/instructeurs Extra onderwijsbehoefte
ontwikkelingsvoorsprong/(hoog)begaafdheid/anders
denken fase 1 en 2.

gemiddeld

Digitale technologie Co-teaching gedurende de werkdag voor doorvoeren
MRF.

Werken met leerdoelen in Mijnrapportfolio.
Ouders worden betrokken bij het expliciet en
doelgericht en competentie gestuurd werken op
school.

hoog

Communicatie en contact over het individuele kind met
mentoren.

gemiddeld

Actiepunten (los van menukaart) Opvoedkundige/pedagogische aanpak in de middenbouw
(fase 2).

Gouden weken en groepsvorming start schooljaar
2021-2022.
Vormgeven en invoeren klankbordsessies voor
kinderen in de eigen groep en met de schoolleiding.
Vormgeven schoolspecifiek universeel instrument
voor observatie en formatieve toetsing voor
afstemming aanbod en overdracht.

gemiddeld
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9 Meerjarenplanning 2020-2023

Hoofdstuk /
paragraaf Actiepunt '20-'21 '21-'22 '22-'23

Een-op-een-
begeleiding

In fase twee extra ondersteuning bieden als voortgang inhaalsubsidie.
Extra instructie en ondersteuning Lezen/taal fase 2, leerjaar 4.
Er zijn voldoende mentoren en ondersteuners aanwezig om
individuele kinderen te kunnen begeleiden tijdens het inoefenen en
automatiseren van de basisstof.

Directe
instructie

Invoering EDI 2.0 model in alle mentorgroepen voor de basisvaardigheden
door middel van methodiek van Lesson Study.

Gerichte feedback binnen het EDI 2.0 model. Hiervoor wordt de
methodiek van Lesson Study gebruikt.

Digitale
technologie

Co-teaching gedurende de werkdag voor doorvoeren MRF.
Werken met leerdoelen in Mijnrapportfolio.
Ouders worden betrokken bij het expliciet en doelgericht en
competentie gestuurd werken op school.

Actiepunten
(los van
menukaart)

Opvoedkundige/pedagogische aanpak in de middenbouw (fase 2).
Gouden weken en groepsvorming start schooljaar 2021-2022.
Vormgeven en invoeren klankbordsessies voor kinderen in de eigen
groep en met de schoolleiding.
Vormgeven schoolspecifiek universeel instrument voor observatie en
formatieve toetsing voor afstemming aanbod en overdracht.

Het school programma geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider
beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de
verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens
bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het
jaarverslag.
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