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Middelen Nationaal Programma Onderwijs (NPO)  
 

Onze school krijgt voor het jaar 2021-2022 ongeveer 165.000 euro extra te besteden vanuit 
de NPO-middelen. Dat komt binnen Elan Onderwijsgroep neer op ongeveer 2 fte bij een 
gemiddelde personeelslast van 80.000,-.  
 
De besteding van de extra middelen willen we zodanig inzetten, dat ze voorziet in een 
behoefte. Leidraad daarvoor is de analyse van de Eindopbrengsten. 
We willen ook graag een inzet realiseren, waarvan we weten dat die werkt. Hiervoor zijn 
verschillende onderzoeken en menu’s beschikbaar, zoals: 

• Scholten, A., Witi, de W (mei 2020). 
https://www.nro.nl/sites/nro/files/migrate/Compenseren-voor-corona-
onderwijstijdverlenging-OTV-Vinci-mei2020.pdf 

• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (z.d). Menukaart interventies 
funderend onderwijs, https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart. 

Anderzijds moet de inzet ook praktisch uitvoerbaar zijn: gezien het personeelstekort zullen 
we wellicht functionarissen in de school moeten verwelkomen die in een behoefte voorzien, 
maar niet altijd standaard onderdeel van de formatie zijn. Behalve een directe bijdrage aan 
het primaire proces kunnen deze functionarissen ook een bijdrage leveren aan het 
professionaliseren van de organisatie. Op deze manier kan hun inzet verduurzaamd worden. 
 
Eindopbrengsten 
Uit de eindopbrengsten 2020-2021 komen de volgende zorgsignalen naar voren op 
groepsniveau: 
 
Groep 4: 
Begrijpend Lezen   
 
Groep 5a: 
Begrijpend Lezen   
 
Groep 5b: 
Begrijpend Lezen   
DMT     
Rekenen/Wiskunde  
 
Groep 6: 
Begrijpend Lezen  
Spelling    
 
Groep 7a: 
Begrijpend Lezen  
Spelling    
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Opvallend is de brede behoefte aan interventies op het gebied van Begrijpend Lezen. 
Tijdens de groepsbesprekingen is afgesproken in de groepen 4 tot en met 8 structureel 
Nieuwsbegrip toe te voegen aan het wekelijks aanbod. Van belang is niet alleen de teksten 
de modellen, maar ook de individuele reflectie van de leerlingen te versterken tijdens de 
lesevaluatie. Het effectief inzetten van interventies op dit gebied kan een leerwinst van 6-8 
maanden opleveren binnen het Britse onderwijs zonder corona. Over de effectiviteit valt het 
volgende inhoudelijk op te merken: 

• https://www.nponderwijs.nl/interventies/begrijpend-lezen 
 
Tijdens het schooljaar 2021-2022 oriënteren we ons op een nieuwe methode Begrijpend 
lezen. 
 
Een schoolbrede interventie is ook het project De Bibliotheek op School (DBoS). Dit is een 
leesbevorderingsproject dat niet alleen een direct effect op het leesplezier en de 
leesvaardigheid kan hebben, maar ook indirect de leerkrachten inzichten kan bieden over 
een aantrekkelijk leesaanbod en een effectieve leesaanpak. De bibliotheek is 
hoofdaannemer van dit project en werkt nauw samen met de taalcoördinator of een nog aan 
te stellen leescoördinator.  
 Meer informatie over het project is te vinden op: 

• https://www.debibliotheekopschool.nl/onderwijs.html 
DBoS is een driejarig traject. Het is dus omvangrijker dan de periode waarvoor de NPO-
gelden in eerste instantie voor zijn bedoeld. Mogelijk zullen de kosten in het derde jaar in de 
reguliere schoolbegroting een plek moeten krijgen. 
De kosten van het project bedragen 50,- euro per leerling per jaar. Wanneer de gemeente 
Waadhoeke dit najaar besluit de subsidie te verstrekken die zij voorheen aan het project 
toekende, kan het bedrag per leerling teruggebracht worden naar 12,50 euro per leerling. 
 
Naast de schoolbrede aanpak van Begrijpend Lezen, zal een specifieke groep leerlingen 
ondersteuning nodig hebben. Het betreft taalzwakke en/ of NT2-leerlingen. De idee is om 
deze in kleine groepjes ondersteuning te geven, zo mogelijk door een leerkracht. 
De wens is om een dergelijk ondersteuning ook in te zetten voor leerlingen die kampen met 
rekenproblemen en/of in de ondersteuningszuil vallen bij dit domein. Het gaat dan om 
kinderen met een V-score en/of een lage score op de methodetoetsen. Eén op één 
begeleiding is vanwege het gebrek aan menskracht niet haalbaar. Begeleiding in kleine 
groepjes heeft desalniettemin een effect van 4 maanden leerwinst volgens de menukaart. 
 
Ten aanzien van het lezen, willen we ook een aantal uitgaven doen die de leesbevorderd 
werken, zoals het uitbreiden van onze schoolbibliotheek en een abonnement op het 
Documentatiecentrum, waarbij onze collectie informatieve boeken regelmatig wordt 
aangevuld. Meer informatie is te vinden op: https://www.documentatiecentrum.nl/info-
bestel/bestellen. 
 
Uit NRO-onderzoek blijken forse verschillen in Nederlandse taalvaardigheid en de Cognitieve 
Executieve functies in de voorschoolse educatie (2,5 tot 4 jarigen). In de jaren daarna nemen 
deze achterstanden alleen maar toe. 
Op ’t Fonnemint hebben we al  jarenlang grote kleutergroepen die gesplitst worden wanneer 
de maximale groepsgrootte van 30 leerlingen overschreven wordt. We formeren dan een 
nulgroep. Soms is dat na de kerstvakantie, soms na de meivakantie. 
Om de taalvaardigheid en de executieve functies meer aandacht te kunnen geven, willen we 
het schooljaar 2021-2022 starten met drie kleine(re) kleutergroepen van ongeveer 17 
leerlingen in plaats van een nulgroep vanaf de kerstvakantie te maken. Deze interventie 
maakt het ook mogelijk voor de leerkrachten hun leerlingen qua ontwikkeling beter te volgen 
gedurende het jaar. Voor de leerlingen zelf blijft de groepsdynamiek stabieler. 
 
Naast interventies op groepsniveau en in kleinere groepjes, merken we op dat onze groepen 
5 en 7 groot zijn, respectievelijk 28 leerlingen en 30 leerlingen. Door de inzet van een extra 

https://www.nponderwijs.nl/interventies/begrijpend-lezen
https://www.debibliotheekopschool.nl/onderwijs.html
https://www.documentatiecentrum.nl/info-bestel/bestellen
https://www.documentatiecentrum.nl/info-bestel/bestellen


 

 

leerkracht willen we bij Begrijpend lezen en Rekenen kleinere groepen leerlingen extra 
aandacht geven. 
 
Sociaal-emotionele vorming 
Met name in de bovenbouwgroepen zijn er interventies nodig in de groepsdynamiek. 
Hiervoor bedenken we als team interventies met ondersteuning van de gedragsdeskundige 
van Elan. Dit is kosteloos. Verder willen we de kinderen van de groepen 7 en 8 het 
programma Over de Streep van Bureau Weerbaarheid aanbieden. 
 
Cultuureducatie 
De afgelopen drie jaar hebben alle leerlingen op school muziekles gehad vanuit de 
muziekimpulssubsidie. Deze subsidie stopt.  
De vakleerkracht muziek zal wel vanuit de subsidie Sterk met taal kortdurend taalzwakke 
leerlingen ondersteunen in de groepen 1 tot en met 4. De woordenschatontwikkeling staat 
hierbij centraal. 
We willen graag het muziekonderwijs door de vakleerkracht in de groepen 1 tot en met 4 
continueren.  
 
Cultuureducatie heeft een beperkt positief effect op de leerprestaties. Er is echter consistent 
bewijs voor voordelen in bredere zin, zoals een positievere houding ten aanzien van leren en 
toegenomen welzijn, met name bij jonge leerlingen. Wanneer leerlingen een instrument 
bespelen, neemt het effect op de leerprestaties toe. Zie hiervoor: 

• https://www.nponderwijs.nl/interventies/cultuureducatie 
Daarom willen we het muziekonderwijs (deels) handhaven op school en het aanbod van 
Seewyn aan de groepen 5 tot en met 8 aanbieden. 
 

Teamscholing 
Om de betrokkenheid bij de les te verhogen, wil het team graag de scholing TEACH volgen 
van de CED-groep. Het effect van een digitale scholing is op dit onderwerp gering. Daarom 
onderzoeken we de mogelijkheid deze scholing na de zomervakantie te gaan volgen, 
wanneer de corona-maatregelen het hopelijk toelaten.  
 
Inzet en kosten 
Bovenstaande uitgangspunten en wensen, leiden tot het volgende begrotingsplaatje: 
 

• extra kleutergroep (5/12 jaar gerekend)  0.4166 fte 

• algemene ondersteuning    0.4250 fte 

• taalondersteuning ob/ NT2    0.5019 fte 
                                                                      totaal:   1,3435 fte            107.480,- 

• De Bibliotheek op school voor twee jaar: 2x 3.125,-=     6.250,- 

• Boekencollectie aanvullen        7.200,- 

• Abonnement Documentatiecentrum         756,- 

• Muzieklessen:         8.873,- 

• Over de streep, groep 7 en 8                  10.000,- 

• Teamscholing TEACH                   12.000,- 
 
Totale uitgaven                    152.559,- 
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