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Aanleiding 

Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2022-2023. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij 

ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken. Dit jaarplan is 

voortgekomen uit: 

• aanbevelingen uit interne audit op de Rosa (8 november 2021).  

• input van leerlingen uit de leerlingenraad op het beleidsplan Laurentius 2023-2027  
(5 april 2022). 
 

• input uit de leerlingenvragenlijst groepen 4 t/m 8 (april 2022) 
 

• evaluatiepunten uit het jaarplan 2021-2022. 

Doelstellingen van het jaarplan 

De doelstellingen die we met dit jaarplan willen bereiken zijn: 

Doelstelling 1: Borgen EDI en blokplanning 

Doelstelling 2: Bevorderen van meer ruimte voor het kind   

Doelstelling 3: Invoeren schoolbrede aanpak NT2  

Doelstelling 4: Invoeren plan burgerschap 

 

Met deze vier doelstellingen willen we bijdragen aan ons overkoepelende doel: de (brede) groei 

van onze kinderen verder bevorderen. Dat zien we deels terug door hogere opbrengsten ofwel 

een groei richting de normen die we ons hebben gesteld.  

 

Naast deze doelstellingen gaan we in dit schooljaar op directieniveau aan de slag met: 

Activiteit Wanneer  

Het aanvragen van subsidies gemeente Den Haag Sept  

Het opstellen van de begroting 2023 Dec  

Het opstellen van het werkverdelingsplan 2023-2024 Mei  

Het vaststellen van de formatie 2023-2024 Mei  

Het opstellen van de ouderkalender 2023-2024 Juni/Juli  

Het delen van de groepsindeling 2023-2024 Juli  

Het opstellen van de schoolgids 2023-2024 Juli  

Het opstellen en communiceren van het jaarverslag 2022-2023 Juli/sept  

Het opstellen van een SMART geformuleerd jaarplan 2023-2024  Juli/sept  

Het opstellen van een schoolplan 2023-2027 September  
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Aanvliegroute jaarplan: verbeterplannen SMART formuleren 

In dit jaarplan beschrijven we verbeterplannen die bestaan uit algemene doelstellingen met 

daaraan gekoppeld: 

• specifieke doelen; 

• stappenplan met activiteiten om die doelen te bereiken; 

• tijdspad waarbinnen de activiteiten afgerond worden; 

• verantwoordelijke(n) voor het uitvoeren van de activiteiten. 

 

Ook bouwen we per vier maanden evaluatiemomenten in en stellen we waar nodig activiteiten 

bij. Tot slot geven we aan het eind van een traject aan of de doelen bereikt zijn.  

 

De doelen worden op deze manier vertaald in een SMART opgesteld stappenplan met 

activiteiten. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden 

 

Door verbeterplannen SMART te formuleren, wordt zowel de uitvoering als de beoordeling van 

resultaten veel gemakkelijker. We weten vooraf specifiek wat we willen bereiken. We formuleren 

onze doelen realistisch. Er is draagvlak voor deze doelen bij de betrokken personen. We kunnen 

achteraf nagaan of het doel bereikt is, binnen een vooraf vastgestelde tijd.  

Kwaliteitscyclus 

In dit jaarplan werken we bij ieder onderdeel volgens de cyclus Plan-Do-Check-Act. 

 

    

 

Plan 

In de eerste fase (Plan) bepalen we de kwaliteit die we willen bereiken: hoe komen we van de 

huidige situatie naar de gewenste situatie? Deze verbeterplannen komen tot stand door de 

huidige situatie te vergelijken met de geformuleerde visie van de school. Waar dagelijkse praktijk 

en visie op onderwijs nog niet met elkaar in overeenstemming zijn, komen we tot een 

verbeterplan. Deze plannen worden in het jaarplan SMART opgesteld, waarbij we er goed op 
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letten ook tussentijdse evaluaties in te plannen en mogelijkheden tot eventuele bijstelling, mocht 

de tussentijdse evaluatie daar aanleiding toe geven. 

 

Do 

In de tweede fase (Do) voeren we de gemaakte planning uit. Tijdens dit uitvoeringsproces 

‘bewaakt’ het stuurteam bestaande uit de directeur, twee IB’ers, twee bouwcoördinatoren, een 

leerkracht en een leerkrachtondersteuner de voortgang van het verbeterplan. Liggen we op 

koers? Volgen we de planning? Ook de medezeggenschapsraad speelt een belangrijke rol bij 

het monitoren van de voortgang.   

 

Check 

In de derde fase (Check) controleren verantwoordelijken, via een tussentijdse evaluatie, of we 

met onze planning nog wel op de goede weg zitten. Wij evalueren de voortgang van het jaarplan 

vier keer per jaar. Het stuurteam stelt de evaluatie definitief vast.  

  

Act 

Bij de vierde fase (Act) volgt eventueel (afhankelijk van de uitkomst van de Check-fase) een 

bijstelling in de planning.  

 

Daarmee zijn we dus automatisch weer uitgekomen bij fase 1 (de Plan-fase) en doorlopen we 

de cyclus opnieuw. 

Vastlegging en borging 

Om ervoor te zorgen dat, ook na uitvoering van het jaarplan, de behaalde kwaliteit gewaarborgd 

blijft, leggen wij afspraken vast in protocollen of ons beleidsplan taal, rekenen of gedrag.  

Ook plannen we bewust activiteiten die ervoor zorgen dat we eerder behaalde successen 

kunnen behouden. Zo zien we dat leerkrachten het instructiemodel EDI inmiddels onder de knie 

hebben. Rond EDI komen we nu in het stadium dat ‘onderhoud’ nodig is. Denk aan: schoolbrede 

afspraken vastleggen, momenten inplannen voor uitwisselen van inspiratie, kennis en ervaring.  

Betrokkenheid van team: leerteams 

Het is specifiek de bedoeling dat het team in hoge mate (mede) verantwoordelijk wordt voor het 

behalen van de gestelde doelen. Sinds het schooljaar 2020-2021 werken we met leerteams. Alle 

leerkrachten, ondersteuners en twee intern begeleiders zijn aangesloten bij één of twee 

leerteam(s) van hun voorkeur. In het schooljaar 2022-2023 werken we met een leerteam taal, 

een leerteam rekenen en een leerteam gedrag. Ieder leerteam zorgt voor een jaarplan met 

concrete doelen en evaluatiemomenten. Daarnaast is ook een werkgroep burgerschap actief om 

een door het team gedragen burgerschapsplan op te stellen. 
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Het idee achter de leerteams:  

• Leren van en met elkaar 

• Gezamenlijk dragen en uitvoeren van verantwoordelijkheden 

• Delen van leiderschap  

Betrokkenheid ouders 

Via de medezeggenschapsraad betrekken we ook ouders bij het jaarplan. Zij beoordelen het 

plan en dragen zo nodig verbeteringen aan. Uiteraard stelt de directie de 

medezeggenschapsraad op de hoogte van de stand van zaken tijdens de uitvoering het 

jaarplan.  

Verantwoording 

Dit jaarplan wordt vier keer per jaar schriftelijk geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Deze 

evaluatie met eventuele bijstellingen van het jaarplan deelt de directie consequent met het team, 

de MR en het bestuur.  

 

In het jaarverslag leggen wij aan het eind van het jaar verantwoording af over het door ons 

gevoerde beleid en de door ons behaalde resultaten.  
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Doelstelling 1: Borgen EDI en blokplanning  

Achtergrond 

In het schooljaar 2020-2021 heeft de Rosa basisschool intensief ingezet op het omarmen van 

EDI (Expliciete Directe Instructiemodel). Het team heeft in dat schooljaar en ook het schooljaar 

2021-2022 flinke stappen gezet. Het interne auditteam bevestigt dat: ‘EDI is in het schooljaar 

2020-2021 geïmplementeerd en staat duidelijk in de grondverf. Een compliment waard!’ Ook de 

groepsobservaties van onze instructional leaders1 samen met de directeur (maart 2022) en 

intern begeleiders (april 2022) bevestigen dat leerkrachten EDI onder de knie hebben.  

 

De borging in schooljaar 2022-2023 loopt voornamelijk via onze instructional leaders. Zij zorgen 

ervoor dat EDI onder de aandacht blijft door het schoolbreed uitwisselen van inspiratie, kennis 

en ervaring te stimuleren. Daarnaast blijven instructional leaders, intern begeleiders en de 

directeur leerkrachten observeren en voorzien van feedback.  

 

In het schooljaar 2021-2022 hebben we met een blokplanning geëxperimenteerd. We willen een 

blokplanning invoeren om optimaal zicht te krijgen op de ontwikkeling van kinderen op de korte 

termijn (blokplanning), middellange termijn (methodetoetsen) en lange termijn (cito-toetsen). Via 

een blokplanning houdt de leerkracht bij welke kinderen wat wel of niet beheersen en wanneer 

hij/zij weer aandacht gaat schenken aan de lesstof die nog niet goed wordt beheerst.  

 

Op de studiedag van 22 juni 2022 hebben we afspraken gemaakt voor het werken met een 

blokplanning. Het is zaak dat we in schooljaar 2022-2023 monitoren dat leerkrachten het werken 

met een blokplanning goed oppakken. 

 

Activiteitenschema 

Activiteit Door wie Wanneer ✓  

Instructional leaders leggen in samenspraak met 

het team EDI-afspraken binnen de Rosa 

basisschool vast.  

Instructional 

leaders 

 

Eerste helft 

schooljaar 

 

 

Tijdens studiedagen, teambijeenkomsten en /of 

bouwvergaderingen maken instructional leaders tijd 

vrij voor uitwisseling rond EDI. 

Instructional 

leaders 

Hele 

schooljaar 

 

Schoolbrede observatie- en feedbackronde EDI 

door instructional leaders en directeur.  

Instructional 

leaders 

Directeur 

November 

 

 

                                           

1 Twee leerkrachten die EDI goed onder de knie hebben en een training hebben gevolgd voor instructional 

leader. Zij zijn vraagbaak en begeleider voor andere leerkrachten op het vlak van EDI.  
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Schoolbrede observatie-en feedbackronde EDI 

door instructional leaders en intern begeleiders.  

Instructional 

leaders 

Intern begeleiders 

Maart  

Instructional leaders, IB en directeur monitoren 

werken met blokplanning. Bij observaties bekijken 

IB, instructional leaders en/of directeur de 

blokplanning van de leerkracht. 

Instructional 

leaders / IB 

Hele 

schooljaar 

 

Evaluatie werken met blokplanning. IB 

Instructional 

leaders 

Studiedag: 

6 april 

 

 

Evaluatie 1, oktober: 

 

Evaluatie 2, januari: 

 

Evaluatie 3, april: 

 

Eindevaluatie 4, juli: 
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Doelstelling 2: Bevorderen van meer ruimte voor het kind  

Achtergrond 

We constateren dat het fundament van EDI staat. De interne auditoren en de kinderen2 zien ook 

aanknopingspunten voor verbetering die met elkaar samenhangen:  

• meer eigenaarschap bij het kind; 

• extra uitdaging voor kinderen die daar aan toe zijn; 

• meer samenwerking/interactie tussen kinderen.  

 

Overkoepelend kan je stellen dat deze aanknopingspunten draaien om meer ruimte voor het 

kind. De leerkracht doet op gezette momenten bewust een stapje terug: minder zenden, meer 

loslaten ofwel meer verantwoordelijkheid bij het kind leggen. Zo ontstaat ook een grotere 

betrokkenheid – een van onze kernwaarden - van kinderen.  

 

Goed om te benoemen is dat we verschillende aanknopingspunten voor verbetering al op ons 

netvlies hadden. Zo bevestigen ook de interne auditoren. In het schooljaar 2021-2022 hebben 

we bijvoorbeeld een leerkracht vrij kunnen roosteren3 om aan de slag te gaan met kinderen die 

behoefte hadden aan extra uitdaging. Deze kinderen kregen buiten hun groep extra 

‘verrijkingslessen’. We bouwen daarop voort in het schooljaar 2022-2023. 

 

Ook hebben we als team in schooljaar 2021-2022 een dagdeel een training gehad rond 

coöperatieve werkvormen waarin samenwerking tussen kinderen voorop stond. Idee voor 

schooljaar 2022-2023 is dat leerkrachten coöperatieve, actieve (beweging) werkvormen nog 

meer inzetten.  

 

Activiteitenschema 

Activiteit Wie Wanneer ✓  

De coördinator verrijking geeft leerkrachten groep 3 

t/m groep 8 input voor weektaak.  

Coördinator 

verrijking 

Sept  

De coördinator verrijking start in okt met 

verrijkingslessen (buiten de groep) voor groepen 

5,6 en 7 één keer in de twee weken. Uitbreiding 

naar groep 4 later in het schooljaar een optie.  

Coördinator 

verrijking 

Okt t/m jun  

Eigenaarschap kinderen: hoe geven we er 

concreet invulling aan? Instructional leaders en IB 

Instructional 

leaders/IB 

Studiedag 30 

november 

 

                                           

2 Leerlingen van groep 4 t/m 8 (vragenlijst april 2022) en leerlingen uit leerlingenraad (gesprek april 2022). 

3 Dit kan via de inzet van NPO-middelen: extra leerkracht aangetrokken = ruimere formatie = meer tijd 

voor ambulante taken. 
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maken een opzet. Deze bespreken we tijdens de 

studiedag van 30 november. Voorbeeld 

eigenaarschap: weektaak voor kinderen die baat 

hebben bij extra uitdaging. 

Team 

Kinderen van groep 3 t/m 8 die gebaat zijn bij extra 

uitdaging (taal en/of rekenen) laten werken met 

een weektaak = extra, andere opdrachten = stuk 

eigenaarschap over eigen weektaak. Leerkrachten 

of ondersteuners zijn betrokken bij de start en 

evaluatie van de weektaak. 

Kinderen 

Leerkrachten/ 

ondersteuners 

 

Okt t/m dec. 
Bij positieve 
evaluatie 
studiedag 9 
jan: rest 
schooljaar 
continueren 

 

Evaluatie werken met weektaak. Vóór de studiedag 

van 9 januari vraagt de coördinator aan kinderen 

en leerkrachten hoe het werken met een weektaak 

bevalt. 

Coördinator 

verrijking 

Team 

Studiedag: 
9 jan 

 

Elke studiedag delen leerkrachten/instructional 

leaders voorbeelden van coöperatieve, actieve 

werkvormen waarin samenwerking tussen kinderen 

voorop staat. 

Instructional 

leaders 

Leerkrachten 

19 sept/30 
nov/9 jan/15 
feb/6 april/9 
juni 

 

Workshop coöperatieve werkvormen om weer 

inspiratie op te doen. 

Externe 

begeleider 

Team 

Studiedag 30 
nov of 9 jan 

 

Bij de EDI-observaties in november en maart willen 

instructional leaders/IB en/of directie tijdens de 

jullie-fase een coöperatieve werkvorm terugzien. 

Instructional 

leaders, IB, 

directeur, team 

Nov en mrt  

 

Evaluatie 1, oktober: 

 

Evaluatie 2, januari: 

 

Evaluatie 3, april: 

 

Eindevaluatie 4, juli: 

  



   

 

 

Jaarplan 2022-2023 
11 

 

Doelstelling 3: Invoeren schoolbrede aanpak NT2 

Achtergrond 

In het schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met een traject waarin we NT2-proof willen worden, 

aangezien we merken dat het gros van de kleuters die instromen een andere moedertaal dan 

Nederlands hebben. In het schooljaar 2020-2021 spraken van de 33 kleuters die instroomden 26 

een andere moedertaal dan Nederlands (79%). In het schooljaar 2021-2022 spraken van de 42 

kleuters die instroomden 32 een andere moedertaal dan Nederlands (76%).  

 

In het schooljaar 2021-2022 hebben we - in het kort - de volgende stappen gezet: 

• We zijn gestart met Zien is Snappen voor de groepen 1 t/m 4: een groot aantal 

leerkrachten en ondersteuners hebben inzicht gekregen in hoe je een anderstalige 

leerling met eenvoudige visuele middelen de Nederlandse taal kan leren. Zij passen dit 

toe in hun lessen.  

• Extra taalondersteuning bij de kleuters. 

• Een leerkracht heeft een post-HBO opleiding voor NT2-coördinator afgerond. Een 

andere leerkracht (voorzitter leerteam taal) heeft een cursus gericht op beleid NT2 

afgerond. 

• Leerkrachten hebben gewerkt aan het versterken van ‘woordenschatonderwijs’. De NT2-

coördinator en voorzitter leerteam taal hebben met een externe adviseur twee 

lesbezoeken afgelegd om feedback te geven op het woordenschatonderwijs. 

 

We zijn nog niet toegekomen aan het opstellen van een beleidsplan met NT2-afspraken binnen 

de Rosa. 

 

We hebben al met al goede, eerste stappen gezet. Zoals gesteld in het jaarplan 2021-2022, 

vergt NT2-proof worden een meerjarenaanpak. In het schooljaar 2022-2023 zetten we vooral in 

op:  

• Verdere verankering Zien is Snappen: alle leerkrachten en ondersteuners in de groepen 

1 t/m 4 volgen de cursus Zien is Snappen. 

• Extra taalondersteuning bij de kleuters. 

• Aanschaf van materialen voor Zien is Snappen/klankonderwijs. 

• Pre-teaching op woordenschat bij zaakvakken als aardrijkskunde, natuur en 

geschiedenis. Bij pre-teaching krijgen de kinderen voorafgaand aan bijvoorbeeld de les 
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aardrijkskunde al instructie over deze les. Focus ligt hier op het vergroten van 

woordenschat, zodat kinderen de teksten beter begrijpen. 

• Opstellen Rosa beleidsplan NT2. 

 

Activiteitenschema  

Activiteit Door wie Wanneer ✓  

Aanschaf materialen Zien is Snappen NT2-coördinator Sept/okt  

Ondersteuners en leerkrachten groepen 1 t/m 4 die 

nog niet Zien is Snappen hebben gevolgd, volgen 

de training = Groep 2 

Externe trainer 

Ondersteuners 

Leerkrachten 

Eerste helft 

schooljaar 

2022-2023 

 

Observaties en feedback op lessen Zien is Snappen Externe trainer 

NT2-coördinator 

Groep 1: 

sept-mrt 

Groep 2: 

mrt-juni 

 

NT2-coördinator coacht ondersteuners (geeft 

voorbeeldles Zien is Snappen, geeft tips) 

NT2-coördinator 

Ondersteuners 

Eerste helft 

schooljaar 

2022-2023 

 

Opstellen beleidsplan NT2 NT2-coördinator 

Voorzitter 

leerteam taal 

Eerste helft 

schooljaar 

2022-2023 

 

Aanpak pre-teaching zaakvakken voor leerkrachten 

groepen 4 t/m 8 onder begeleiding van voorzitter 

leerteam taal. 

Voorzitter 

leerteam taal 

Leerkrachten 

groepen 4 t/m 8 

Studiedag 

30 nov 

Studiedag 9 

jan 

2x Bouw- 

vergadering 

 

NT2-coördinator bekijkt (ism externe 

trainer/adviseur) twee lessen Zien is Snappen en 

geeft feedback aan leerkrachten. In oktober aan 

leerkrachten die de training al gevolgd hebben in 

2021-2022. In april aan leerkrachten die de training 

in 2022-2023 volgen. 

NT2-coördinator 

Mogelijk externe 

trainer/adviseur 

Okt 

Apr 

 

Evaluatie NT2 schooljaar 2022-2023: waar staan 

we, wat valt er te wensen over voor 2023-2024? 

NT2-coördinator 

Team 

Studiedag 9 

juni 

 

 

Evaluatie 1, oktober: 

 

Evaluatie 2, januari: 

 

Evaluatie 3, april: 

 

Eindevaluatie 4, juli: 
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Doelstelling 4: Invoeren plan burgerschap  

Achtergrond 

Per 1 augustus 2021 staat het onderwijs voor de opgave te voldoen aan een nieuwe wet 

burgerschapsonderwijs. Belangrijk is dat wij als school op doelgerichte, samenhangende en 

zichtbare wijze actief burgerschap en sociale cohesie bevorderen. Nu doen we al ontzettend 

veel aan burgerschap in ons onderwijs: denk aan het schrijven van kaarten aan eenzame 

ouderen rond kerst. Of: de Kanjerlessen -sociaal-emotionele methode – van groep 1 t/m 8. Een 

samenhangend aanbod met doorgaande lijn ontbreekt echter nog. 

In schooljaar 2021-2022 zijn we met een werkgroep burgerschap van start gegaan. In deze 

werkgroep zitten twee ondersteuners, een leerkracht (twee per schooljaar 2022-2023), een 

intern begeleider en de directeur. Doel van de werkgroep is om een plan burgerschap in te 

voeren per december 2022. Dit doen wij bewust samen met het team. Zo gaat burgerschap 

meer in de harten en hoofden van de leerkrachten zitten. En voorkomen we dat burgerschap sec 

een plan op papier wordt.  

Op onze studiedag van 14 april hebben we bij het team kernwoorden opgehaald voor onze visie 

burgerschap. Daarnaast hebben leerkrachten per leerjaar aangegeven wat zij al doen aan 

burgerschap. Zo kunnen wij als werkgroep zien of er ten opzichte van de wettelijke vereisten 

zaken ontbreken. In schooljaar 2022-2023 werken we met het team verder toe naar een plan 

burgerschap. Daarna begint het in feite pas: de uitvoering in de praktijk. 

Activiteitenschema  

Activiteit Door wie Wanneer ✓  

Werkgroep burgerschap werkt visie en aanbod 

burgerschap per leerjaar uit (wat doen we al, wat 

nog niet). 

Werkgroep 

burgerschap 

Vóór 

studiedag 

19 sept 

 

Werkgroep burgerschap toetst visie bij het team. 

Ook kunnen leerkrachten aanvullingen doen op het 

aanbod. Dat kunnen leeractiviteiten die ze over het 

hoofd hebben gezien tijdens de studiedag op 14 

april 2022. Of juist leeractiviteiten die zij willen 

toevoegen gezien onze visie of wettelijke vereisten.  

Werkgroep 

burgerschap 

Team 

Studiedag 

19 sept 

 

Werkgroep burgerschap werkt met input team plan 

burgerschap uit. 

Werkgroep 

burgerschap 

Vóór 

studiedag 

30 nov 

 

Team buigt zich over plan burgerschap. Team Studiedag 

30 nov 
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Werkgroep burgerschap rondt – met eventuele 

aanpassingen uit team – het plan burgerschap af. 

 Dec 2022  

 

Evaluatie 1, oktober: 

 

Evaluatie 2, januari: 

 

Evaluatie 3, april: 

 

Eindevaluatie 4, juli: 
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Bijlage 

Nationaal Programma Onderwijs op de Rosa basisschool 

2022-2023 

 

De Inspectie van het Onderwijs hamert in de Staat van het Onderwijs (2022) op een focus op 

basisvaardigheden  - taal, rekenen en burgerschap – die kinderen nodig hebben om te slagen in 

de maatschappij.  

 

De Rosa heeft alles in huis om deze basisvaardigheden te versterken. Denk aan een 

basisvoorwaarde als: bevoegde leerkrachten voor elke groep. En een team dat zelf onze 

kernwaarde groei ook omarmt: wij blijven professionaliseren. Een bevestiging dat wij op het 

goede spoor zitten: ondanks corona hebben veel van onze leerlingen groei kunnen 

bewerkstellingen. Dit zien we terug in resultaten van de M-toetsen 2021 en 2022 (cito) en het 

Nationaal Cohort Onderzoek gericht op onze school (maart 2021 en nov 2021).  

 

Met hulp van de NPO-gelden krijgen wij een extra impuls voor het versterken van de 

basisvaardigheden. Vooral taal/begrijpend lezen blijft een groot aandachtspunt. Bij de Rosa 

startten de afgelopen twee jaar ruim 75% van de kleuters met een andere moedertaal dan 

Nederlands.  

 

Onze focus bij het Nationaal Programma Onderwijs gaat uit van bewezen interventies: 

• Kleinere groepen (door extra nieuwe leerkracht). 

• Instructie in kleine groepen 

• Traject NT2-proof onderwijs 

• Extra uitdaging voor kinderen 

• Digitalisering: Gynzy op Ipads = werken op eigen niveau 

• Professionalisering 

 
Beschikbare NPO-gelden: uitsmeren over meerdere jaren 

Voor het schooljaar 2022-2023 heeft de Rosa €355.000 aan NPO-middelen toegekend 

gekregen. Met de bovenschoolse afdracht van 3% heeft de Rosa €345.000 beschikbaar aan 

NPO-middelen. Goed om te weten is dat wij bewust kiezen om onze NPO-middelen ook te 

investeren in schooljaar 2023-2024 en waar mogelijk 2024-2025. Streven is om de ruime 

formatie die wij hebben idealiter nog twee schooljaren te behouden. Bevoegde leerkrachten zijn 

immers de basis voor goed onderwijs. 
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Kleinere groepen 

Wij zijn ervan overtuigd dat kleinere groepen een impuls kunnen geven aan de 

onderwijskwaliteit. Zo hebben we in schooljaar 2021-2022 twee kleine groepen 4 (beide rond 15 

kinderen) kunnen creëren. De leerkrachten geven aan veel meer tijd te hebben gehad voor 

persoonlijke feedback en begeleiding. Dit zien we ook terug in een flinke groei bij de kinderen op 

de cito’s. Kleinere groepen = meer persoonlijke aandacht = meer groei. 

 

Ook in het schooljaar 2022-2023 kunnen we weer kleine groepen creëren. We zitten weer ruim 

in onze formatie (ondanks een lerarentekort!). Simone Schijf rondt haar eindstage van haar pabo 

begin schooljaar 2022-2023 af. Zij komt daarna tijdelijk in dienst op NPO-gelden. Ook Julia 

Zegveld zetten we een dag extra in op NPO-gelden. Hetzelfde geldt voor Jinke Prinsen die een 

dag extra bewegingsonderwijs geeft. Wat levert ons en de kinderen dit op? 

• Schooljaar 2021-2022: extra kleutergroep, kleine groepen 3 en 5, twee leerkrachten 

(behalve de donderdagen) voor groep 8.  

• Meer tijd voor onderwijsontwikkeling/minder werkdruk: onze specialisten hebben tijd om 

hun taken uit te voeren naast hun lesgevende taken. Denk aan: coördinator verrijking die 

eens in de twee weken een dagdeel kinderen begeleid die gebaat zijn bij extra uitdaging. 

Of de NT2-coördinator die tijd vrij kan maken voor het coachen van ondersteuners. Onze 

kleuterleerkrachten hebben extra tijd doordat zij zelf geen uur bewegingsonderwijs 

hoeven te geven.  

Kosten op jaarbasis: €60.000 

 

Instructie in kleine groepen 

Op basis van citotoetsen en de input van de leerkracht kijken we welke kinderen baat hebben bij 

extra ondersteuning in klein groepsverband (maximaal vijf kinderen). De focus ligt daarbij met 

name op begrijpend lezen. Daar lopen we nog het meest achter op onze eigen ambitie. Deze 

instructie is in handen van een externe remedial teacher waar wij in schooljaar 2021-2022 goede 

ervaringen mee opgedaan hebben. 

 

Zie ook onder NT2 investering in instructie in kleine groepen. 

Kosten op jaarbasis: €26.000 

 

Traject NT2-proof onderwijs 

In het schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met een NT2-traject. Om onze school NT2-proof te 

krijgen is een meerjarenaanpak nodig. We investeren dus ook in het schooljaar 2022-2023 

verder in ons NT2-traject: 
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• Aanschaf materialen rond methode Zien is Snappen/klankonderwijs kleuters. 

• Inzet extra ondersteuner voor instructie in kleine groepen: NT2-kleuters. 

• Training NT2-methode Zien is Snappen voor leerkrachten en ondersteuners in groepen 1 

t/m 4 (die in schooljaar 2021-2022 de training niet hebben kunnen volgen). 

• Observaties en feedback op toepassen Zien is Snappen in lessen door externe trainer.  

Kosten op jaarbasis: €50.000 

 

Extra uitdaging: aanbod verrijking 

Sommige kinderen hebben baat bij een rijker dan gemiddeld aanbod. Zij hebben uitdaging 

nodig. School gaat hen relatief makkelijk af. Wij willen hen betrokken en gemotiveerd houden. 

De focus gaat snel uit naar kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, waardoor deze 

kinderen niet de aandacht krijgen die wenselijk is. 

 

Een leerkracht – Rosalie Overbeek – zoekt extra schoolmaterialen uit die deze kinderen 

aanzetten tot experimenteren, onderzoeken en ontdekken. 

Kosten op jaarbasis: €5.000 

 

Digitalisering: Gynzy op Ipads = werken op eigen niveau 

De groepen 3 t/m 8 werken allemaal met het programma Gynzy op de Ipads. Dit programma 

past zich aan aan het niveau van de kinderen. Moeite met keersommen? De opgaven worden 

iets eenvoudiger. Keersommen: juist een makkie? De opgaven worden lastiger.  

Kosten op jaarbasis: €18.000 

 

Professionalisering 

In het schooljaar 2022-2023 volgen twee onderwijsassistenten de opleiding tot 

leerkrachtondersteuner. Ook volgen wij als team minimaal één workshop coöperatieve 

werkvormen. Zie ook professionalisering onder ‘Schoolbreed investeren in NT2-proof onderwijs.’ 

Kosten op jaarbasis: €10.000 

 

Totaal aan voorziene kosten NPO 2022-2023: €169.000 

 

 


