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Nationaal Program Onderwijs 2021 - 2022 
 

Vooraf 
Het kabinet stelt middelen beschikbaar om leerachterstanden die door aanpassingen in het 

onderwijs vanwege Corona zijn ontstaan, te verhelpen. Op dit moment is duidelijk dat de Bongerd 

voor komend schooljaar €701 per leerling en in totaal €126,209 toegekend krijgt. Voor doelmatige 

besteding van de middelen heeft de overheid een menukaart aangereikt. Deze is door Optimus nader 

geconcretiseerd is.  

Samen met 2 collega leerkrachten is de invulling van het Nationaal Prorgramma Onderwijs (NPO) 

nader uitgewerkt. Afstemming met de overige teamleden en medezeggenschap volgt voor de 

zomervakantie. Onderleggers voor de uitwerking zijn: 

- De Conferentiedag van 26 april (analyse stand van zaken schoolontwikkeling); 

- De schoolbrede analyse van de E-toetsen van 2021; 

- De groeps- en leerlingbespreking van 29 juni; 

- Het schoolplan 2019-2023; 

- Het jaarplan 2021-2022; 

- De menukaart; 

- Het voornemen van Optimus om voor leerlingen met forse leerachterstand High Dossage 

Tutoring (HDT)1 in te zetten. 

Speerpunten in de aanpak NPO vanuit het voor de Bongerd zijn: 

1) Begeleiding van leerlingen met achterstanden; 

2) Creëren van een rijke leeromgeving voor alle kinderen waarbij extra aandacht is voor 

Begrijpend Lezen, Metacognitieve vaardigheden en welbevinden; 

3) Professioneel kapitaal; stimuleren en faciliteren van het leren van de teamleden (van 

externen én elkaar); 

4) Ouderbetrokkenheid. 

Door de inzet aan te laten sluiten bij de ambities in het jaarplan en te investeren in het eigen 

professioneel kapitaal wordt een duurzame, realistische aanpak gerealiseerd. Onder ons gezegd en 

gezwegen denken we dat met de inzet van deze extra middelen, het onderwijs op de Bongerd een 

dermate impuls kunnen geven dat leerlingen, team en ouders komend 

schooljaar een fantastisch jaar tegemoet gaan. Een jaar waarin versneld, veel 

geleerd kan worden in een zéér rijke leeromgeving.  

Ik heb er veel zin in! 

Vriendelijke groeten,  

Linda van Summeren 
Directeur 

 
1 Aanpak waarbij leerlingen met een leerachterstand van 1,5 jaar of meer en/of verwachtte uitstroom onder 1f 

niveau zeer intensief extra ondersteuning krijgen van leerkrachten en/of onderwijsassistenten. De tutor 
ontvangt gedurende het traject extra scholing en wordt intensief begeleidt door Fontys www.fontys.nl. 

http://www.fontys.nl/
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Inzet op de verschillende speerpunten 
Hieronder zijn de eerdergenoemde speerpunten nader uitgewerkt en concreet gemaakt.  

Begeleiding leerlingen leerachterstanden 

1. High Dossage Tutoring van 5 leerlingen uit groep 7 en 8; 

2. Individuele begeleiding leerlingen;  

3. Begeleiding groepjes kinderen. 

Mogelijk gemaakt door inzet onderwijsassistent (0,5 fte) 

Creëren rijke leeromgeving 

1. Ontwikkeling leerarrangement Metacognitieve Vaardigheden. Het gaat hierbij om 

ontwikkeling van een digitale leeromgeving plus materialen voor in de groepen2; 

2. Gastlessen gespecialiseerde vakleerkrachten (inhuur via Qrabble3) Begroot: 40 dagdelen 

(ieder blok tussen vakanties, 1 dagdeel in iedere groep in combinatie met inzet op punt 1 

onder professioneel kapitaal);    

3. Aanschaf materialen (m.n. themakisten Begrijpend Lezen / BLINK!, kleutermaterialen en 

middelen voor meer- en hoogbegaafden en techniekonderwijs); 

4. Extra gastlessen en/of excursies O.a. IVN / Ixperium. Minimaal 2 per groep. 

5. Museumbezoek voor de groepen 5 t/m 8. Mogelijk gratis4, anders bekostigen.  

N.B. De Bongerd verkent de mogelijkheden om met de gemeente een aantrekkelijk naschools aanbod 

neer te zetten. Hierbij staat welbevinden van leerlingen voorop. De ambitie is om dit aanbod zeer 

toegankelijk te laten zijn voor leerlingen die vanuit de thuissituatie minder steun (kunnen) krijgen.  

Professioneel kapitaal: Stimuleren en faciliteren van het leren van de teamleden 

1. Volgen training professionele dialoog (tevens aandacht voor transfer geven van feedback aan 

leerlingen). Inzet via schoolopleiderstraject. Gratis. Indien onmogelijk: inhuur externe 

expertise voor 2 dagdelen: geven van feedback 

2. Inzet Qrabble in de groepen waardoor leerkrachten tijd krijgen om de nieuwe aanpak van 

Begrijpend Lezen in de groepen gezamenlijk goed voor te bereiden en te borgen. Begroot: 40 

dagdelen (ieder blok tussen vakanties 1 dagdeel in iedere groep in combinatie met inzet op 

punt 2 onder rijke leeromgeving) ;    

3. Inzet vervanging onder meer t.b.v. koppeling Snappet en Met Sprongen Vooruit in de 

groepen 6 t/m 8. Begroot: 6 dagen (2 dagen voor 3 groepen). Mocht inzet afstudeerders 

mogelijk zijn, dan is minder inzet nodig dan begroot; 

4. Scholing Begrijpend lezen. Begroot: 2 dagdelen.    

N.B. Komend schooljaar beschikt de Bongerd over meerdere afstudeerders. Dit faciliteert collegiale 

klasbezoeken onder schooltijd. Mocht meer inzet nodig zijn, dan wordt extra inzet overwogen.  

Ouderbetrokkenheid 

1. Inzet van nieuwe omgeving voor ouderbetrokkenheid; 

2. Inhuur tolk/vertalers voor oudergesprekken met ouders van NT2 leerlingen; 

3. Pilot met 2-3 webinars ter vervanging van traditionele ouderavond waarbij de ouderopkomst 

laag is.  

 
2 De keuze voor een bestaande leeromgeving of ontwikkeling in eigen beheer, wordt begin 2021-2022 gemaakt 
3 www.qrabble.nl  
4 Gratis via museumschatjes 

http://www.qrabble.nl/
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Relatie inzet NPO met de ambities uit het jaarplan 
Alle speerpunten uit het NPO zijn  gekoppeld aan het jaarplan en passen binnen het kader van de 

menukaart. In onderstaande tabel wordt die koppeling zichtbaar gemaakt.  

Ambitie Interventie - menukaart Interventie - menukaart2 Interventie - menukaart3 

Eigenaarschap, zicht op eigen 
ontwikkeling en zelf reflecterend 
vermogen van kinderen vergroten, 
incluis het in gesprek zijn met 
(ouders) van leerlingen over hun 
leerdoelen 

Ontwikkeling leerarrangement 
Metacognitieve Vaardigheden. Het 
gaat hierbij om ontwikkeling van 
een digitale leeromgeving plus 
materialen voor in de groepen (B4, 
D1, F1, F3) 

Volgen training professionele 
dialoog (tevens aandacht voor 
transfer geven van feedback 
aan leerlingen). Inzet via 
schoolopleiderstraject. Gratis. 
Indien onmogelijk: inhuur 
externe expertise voor 2 
dagdelen: geven van feedback 
(B5) 

  

Bestendigen huidige 
kwaliteitscyclus 

Komend schooljaar beschikt de 
Bongerd over meerdere 
afstudeerders. Dit faciliteert 
collegiale klasbezoeken onder 
schooltijd. Mocht meer inzet nodig 
zijn, dan wordt extra inzet 
overwogen (E, F1).  

    

(her)ontwerpen van het 
cultuuronderwijs 

Gastlessen gespecialiseerde 
vakleerkrachten (inhuur via 
Qrabble) Begroot: 40 dagdelen 
(ieder blok tussen vakanties, 1 
dagdeel in iedere groep in 
combinatie met inzet op punt 1 
onder professioneel kapitaal). (C3, 
E, F1) 

Extra gastlessen en/of 
excursies O.a. IVN / Ixperium. 
Minimaal 2 per groep en 
museumbezoek voor de 
groepen 5 t/m 8. (C3) 

Aanschaf materialen ten 
behoeve van 
cultuureducatie. (C3) 

Handelend leren Inzet vervanging onder meer t.b.v. 
koppeling Snappet en Met 
Sprongen Vooruit in de groepen 6 
t/m 8. Begroot: 6 dagen (2 dagen 
voor 3 groepen). Mocht inzet 
afstudeerders mogelijk zijn, dan is 
minder inzet nodig dan begroot (E, 
F1) 

    

(her)ontwerpen van het 
leesonderwijs 

Gastlessen gespecialiseerde 
vakleerkrachten (inhuur via 
Qrabble) Begroot: 40 dagdelen 
(ieder blok tussen vakanties, 1 
dagdeel in iedere groep in 
combinatie met inzet op punt 1 
onder professioneel kapitaal). (C3, 
E, F1) 

Aanschaf materialen 
themakisten Begrijpend Lezen 
/ BLINK! (D2). 

Scholing Begrijpend lezen. 
Begroot: 2 dagdelen (D2).    

Themaonderwijs groep 1-2 Aanschaf materialen 
kleutermaterialen ter bevordering 
van woordenschat en welbevinden 
(m.n. samen buiten spelen) (D2) 

Extra gastlessen en/of 
excursies O.a. IVN / Ixperium. 
Minimaal 2 per groep (C3) 

  

Onderwijs aan meer- en 
hoogbegaafden 

Aanschaf materialen (D1)     

(her)ontwerpen van het 
techniekonderwijs 

Aanschaf materialen (D1, D2)     
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Bovenop de ambities die in het jaarplan staan, kiezen we voor inzet van middelen uit het NPO voor 

de volgende interventies: 

Ambitie Interventie - menukaart Interventie - menukaart2 Interventie - menukaart3 

Begeleiding kinderen met 
leerachterstand.  

High Dossage Tutoring van 5 
leerlingen uit groep 7 en 8 (B1); 

Individuele begeleiding 
leerlingen (B2); 

Begeleiding groepjes 
kinderen (B3). 

Ouderbetrokkenheid Inzet van nieuwe omgeving voor 
ouderbetrokkenheid (F1, F3); 

Inhuur tolk/vertalers voor 
oudergesprekken met ouders 
van NT2 leerlingen (C1, F2) 

Pilot met 2-3 webinars ter 
vervanging van traditionele 
ouderavond waarbij de 
ouderopkomst laag is (F1, 
F3). 

Sociaal emotionele ontwikkeling / 
welbevinden 

samen met de (NPO middelen van 
de) gemeente gericht interventies 
vorm te geven (C1).  

    

 

Financiën 
In het plan zijn nog niet alle middelen die beschikbaar komen, begroot. We reserveren ruimte om 

gedurende het schooljaar in te kunnen zetten op de leerachterstanden die, tegen onze verwachting 

in, niet ingelopen worden met het aanbod dat hierboven beschreven staat. Ook is het fijn dat de 

mogelijkheid bestaat om schoolontwikkelingen die gedurende het schooljaar concreter worden, een 

impuls te geven. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de middelen die je wilt inzetten om samen met 

de (NPO middelen van de) gemeente gericht interventies vorm te geven (C1 uit de menukaart). 

Bovendien houden we rekening met de Optimus richtlijn om 20% van het budget te reserveren tot 1 

augustus 2022. Onder meer voor eventuele verplichtingen en andere onvoorziene zaken.   
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Bijlage: menukaart NPO Optimus 

 

 

Middels de kleuren rood (niet), oranje (kan) en groen (aanrader) heeft het College van Bestuur van Optimus 

aangegeven in hoeverre inzet van de betreffende maatregel zij, vanuit haar perspectief, wenselijk acht.  


