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Aanleiding 

Het NPO- schoolprogramma komt voort uit de subsidie welke vanuit het Ministerie van onderwijs aan 

de school is toegekend. Voor basisschool Willibrordus heeft de subsidie een geschatte omvang van 

116172 euro. Het bedrag voor 22/23 is nog niet bekend. In dit schoolprogramma zijn daarom alleen de 

acties voor het eerste jaar opgenomen. De invulling van het tweede jaar is afhankelijk van de dan 

bestaande situatie. We monitoren dit scherp. Na twee schooljaren waarin Covid-19 ons leven en ons 

onderwijs heeft beïnvloed hebben we middels een schoolscan in beeld gebracht wat de (zichtbare) 

gevolgen van deze periode zijn geweest. Op basis van de schoolscan (een onderzoek naar de 

opbrengsten en de actuele situatie mbt opgelopen vertragingen) hebben we prioriteiten bepaald en 

strategieën en interventies gekozen. De strategieën en interventies sluiten aan op de in het schoolplan 

reeds door ons gekozen weg. Door de inzet van deze incidentele middelen te koppelen aan de 

langetermijnstrategie komen we tot duurzame doorontwikkeling. 

 

1 Doel 

Het hoofddoel van het schoolprogramma is dat de leerlingen mogelijke vertragingen inhalen en dat we 

aan andere in de Covid-crisis opgelopen aandachtspunten de passende aandacht kunnen geven. 

 

2 Prioriteiten/ strategieën 

Uit de schoolscan komen de volgende prioriteiten. Hierbij hebben we passende strategieën gekozen.  
Prioriteit strategieën 

• Leerlingen worden iedere dag intensief 

begeleid op hun onderwijsbehoeften 

o Leerkrachten zetten in op verschillende 

instructiestrategieën voor groepjes of individuele 

leerlingen 

o Leerkrachten vormen groepjes op basis van 

instructieniveau 

o Leerkrachten benutten de kansen van coöperatief 

leren 

• Leerlingen stellen doelen voor hun 

leertaken 

 

o Leerlingen leren doelen te stellen; 

o Leerlingen leren ook te reflecteren op deze doelen 

• Leerkrachten en leerlingen hebben extra 

tijd/ruimte voor kindgesprekken  

o De leerkracht begeleidt de leerlingen mbt hun 

ontwikkeling vwb executieve functies 

o De leerkracht begeleidt de leerlingen bij het bepalen, 

stellen en bewaken van de persoonlijke doelen in het 

kindportfolio  

o Er wordt extra ruimte gemaakt voor talentgesprekken 

• Extra aandacht wordt besteedt aan de 

gestelde sociaal- emotionele knelpunten 

(zoals gesteld obv ZIEN)  

o Leerkrachten/ ib zetten in op begeleiding in de groep 

o Er wordt ingezet op begeleiding vanuit de zeven 

gewoonten 

o Er wordt waar nodig extra ingezet op externe 

deskundige hulp. 

• De digitale voorwaarden zijn op orde om 

maximaal te kunnen differentiëren  

o We onderzoeken welke investeringen nodig zijn en we 

doen die. 

 

3 Strategieën – interventies 

In open dialoog hebben directie en (onderwijskundig deel van het) schoolteam besproken hoe we de 

middelen het meest efficiënt, passend bij de vertragingen, onze visie, strategie en het schoolplan 

kunnen besteden.  

De uitkomsten van dit overleg zijn verwerkt in dit overzicht van strategieën en interventies. De 

invulling van dit overzicht zal de praktische invulling van het NPO in onze school zijn. 

 

 

 

 

Schoolprogramma NPO 

Bs Willibrordus 
 
Periode: schooljaar 21/22 en 22/23 

 

 

Op onze school werken we op basis 

van vertrouwen, verbinding en het delen 

van verantwoordelijkheid. We leren de 

kinderen leiding te nemen over hun eigen ontwikkeling. 

We maken met een  einddoel voor  

gen onze eigen keuzes, werken samen, groeien en 

zijn trots. Op deze manier kan iedereen het beste uit 

zichzelf halen! 
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Prioriteit 
Leerlingen worden iedere dag intensief begeleid op hun onderwijsbehoeften   

Strategieën 

Leerkrachten zetten in op verschillende instructiestrategieën voor groepjes of individuele leerlingen 

Leerkrachten vormen groepjes op basis van instructieniveau   

Interventie 1 Extra inzet dubbeldag  
Inzet methodiek, materiaal en middelen 

Door inzet van 1.0 fte extra leerkracht capaciteit kunnen 
we formatief 8 groepen (en een webklas) vormen waarbij 
er bij elke groep sprake is van een hele dubbeldag 

Effectiviteit interventie: *** (minstens)  

 
• 1.0 extra inzet leerkracht  
• Materialen en methodieken deels al aanwezig in school en 

deels aan te schaffen (enkele remediërende programma’s) 
 
 
  

Aansluiting bij het schoolplan 
Het zoveel mogelijk maatwerk bieden met betrekking tot instructie sluit heel nadrukkelijk aan bij onze visie en ons schoolplan. 

Groepen: De interventie heeft een positief effect op alle groepen.  
Personele inzet: Zittend personeel kan deels (0.4) worden uitgebreid. Dit past binnen de capaciteit van de 
meerjarenbegroting. Daarnaast kan er tijdelijk personeel aangenomen worden. 

Prioriteit 

Leerlingen stellen doelen voor hun leertaken 

Strategieën 

Leerlingen leren doelen te stellen; 

Leerlingen leren ook te reflecteren op deze doelen 

Interventie 2 Executieve functies Inzet methodiek, materiaal en middelen 

Executieve functies 
We investeren extra tijd om de reeds geslaagde ingezette 
kwaliteitsimpuls mbt doelen stellen en feedbackgesprekken 
met leerlingen  uit te bouwen 

Effectiviteit interventie: ****  

We zetten extra leerkrachttijd in voor gesprekken 
Het 1 paginaplan groeiplannen (mbt oa de gesprekkencyclus 
met leerlingen) wordt voortgezet en uitgebouwd 
 

  
Aansluiting bij het schoolplan 
Dit sluit naadloos aan bij onze visie en ons schoolplan. Het wordt oa verbonden middels de voortzetting van het 1 paginaplan 
groeiplannen. 

Groepen: De interventie heeft een positief effect op alle groepen en leerlingen 
Personele inzet: Op piekmomenten wordt extra inzet georganiseerd om gesprekken mogelijk te maken. 

Prioriteit 

Leerkrachten en leerlingen hebben extra tijd/ruimte voor kind-gesprekken 

Strategieën 

o De leerkracht begeleidt de leerlingen mbt hun ontwikkeling vwb executieve functies 

o De leerkracht begeleidt de leerlingen bij het bepalen, stellen en bewaken van de persoonlijke 

doelen in het kindportfolio  

Interventie 3 Sociaal-emotioneel   
Inzet methodiek, materiaal en middelen 

We investeren extra in dubbeldagtijd/ leerkrachtcapaciteit om 
de gesprekken te kunnen voeren.  

Effectiviteit interventie: ****/ *****  

We zetten extra tijd in voor gesprekken 
 

 
  

Aansluiting bij het schoolplan 
Dit sluit naadloos aan bij onze visie en de strategische doelen uit ons schoolplan. 

Groepen: De interventie heeft een positief effect op alle groepen en leerlingen 
Personele inzet: Tijdens de dubbeldag opgenomen in de formatie. 

Prioriteit 
Extra aandacht wordt besteedt aan de gestelde sociaal- emotionele knelpunten (zoals gesteld obv 

ZIEN) 

Strategieën 

Leerkrachten/ ib zetten in op begeleiding in de groep 

Er wordt ingezet op begeleiding vanuit de zeven gewoonten 

Er wordt waar nodig extra ingezet op externe deskundige hulp. 

Interventie 4 Sociaal-emotioneel  
Inzet methodiek, materiaal en middelen 
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4 Monitoring 

We monitoren op het hoofddoel en op de uitvoering van de interventies. We gebruiken hiervoor het 

meetplan zoals in de schoolscan beschreven. De onderdelen van het meetplan zijn ook integraal 

onderdeel van de bestaande inrichting van onze kwaliteitszorg. Als aanvulling op de jaarlijkse centrale 

schoolbespreking bespreken we 2 keer per jaar in het team en met de Medezeggenschapsraad de 

opbrengsten van het schoolprogramma. 

 
Prioriteit Instrumenten monitoring 

Leerlingen worden iedere dag intensief begeleid op hun 

onderwijsbehoeften 

o (Zelf)evaluatie bij lesvoorbereiding 

door leerkrachten; 

o Observaties (collegial-ib-dir) 

o Groepsbesprekingen 

o LOVS- toetsen 

Leerlingen stellen doelen voor hun leertaken o Evaluatie in (kind-)gesprekken 

o Evaluatie portfolio’s 

We gaan extra inzet/ de focus leggen op de sociaal-emotionele 
voortgang van de leerlingen. De extra ruimte in de dubbeldag 
geeft ons veel ruimte en goed zicht op de leerlingen te hebben 
en ruim tijd te investeren.  
 
Effectiviteit interventie: ****/ *****  

Inzet bestaande personeelsleden/ IB-ers en tijdelijke 
medewerkers tijdens een deel van de extra dubbeldag 
wordt specifiek besteed aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

 
 
 
  

Aansluiting bij het schoolplan 
We staan voor een veilige en fijne omgeving. Deze interventie sluit hier goed bij aan. 

Groepen: De interventie heeft een positief effect op alle leerlingen en de nodige groepen. 
Personele inzet: Tijdens de dubbeldag opgenomen in de formatie. 

Prioriteit 
Leerlingen worden iedere dag intensief begeleid op hun onderwijsbehoeften   

Strategieën 

Leerkrachten zetten in op verschillende instructiestrategieën voor groepjes of individuele leerlingen 

Leerkrachten vormen groepjes op basis van instructieniveau   

Interventie 1 scholing coöperatief 
leren  

Inzet methodiek, materiaal en middelen 

We versterken door teamscholing onze didactische kennis 
en vaardigheden mbt coöperatief werken 

Effectiviteit interventie: *** (minstens)  

 
• Scholingstraject extern deskundige tijdens studiemomenten 
 
 
  

Aansluiting bij het schoolplan 
Het zoveel mogelijk maatwerk bieden en samenwerkend leren sluit heel nadrukkelijk aan bij onze visie en ons schoolplan. 

Groepen: De interventie heeft een positief effect op alle groepen.  
Personele inzet: - 

Prioriteit 

De digitale voorwaarden zijn op orde om maximaal te kunnen differentiëren 

Strategieën 

We onderzoeken welke investeringen nodig zijn en we doen die. 

Interventie 5 Digitale technologie Inzet methodiek, materiaal en middelen 

Faciliteiten en randvoorwaarden; digitale technologie 
We hebben in de afgelopen periode gemerkt welke extra winst 
er te halen is wanneer de digitale randvoorwaarden op orde 
zijn. Een extra investering is nodig om hier een duurzaam 
gevolg aan te geven die ons mede in staat stelt opgelopen 
vertragingen in te halen. 
Daarnaast implementeren we een leerlijn digitale geletterdheid 
 
Effectiviteit interventie: ****  

We investeren in: 
 
Chromebooks 
Ipads 
Scholing/ implementatie leerlijn digitale geletterdheid 
 
 
  

Aansluiting bij het schoolplan 
Het doorontwikkelen op het gebied van digitale technologie sluit aan bij ons schoolplan. 

Groepen: De interventie heeft een positief effect op alle leerlingen en de nodige groepen. 
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o Evaluatie in driehoeksgesprekken 

Leerkrachten en leerlingen hebben extra tijd/ruimte voor 

kind-gesprekken  

o Overzicht inzet personeel (taakbeleid 

en OBT invaregistratie) 

Extra aandacht wordt besteedt aan de gestelde sociaal- 

emotionele knelpunten (zoals gesteld obv KIVA)  

o ZIEN lijsten 

o Groepsbesprekingen 

o Leerlingbesprekingen 

De digitale voorwaarden zijn op orde om maximaal te 

kunnen differentiëren  

o Analyse van aanwezige faciliteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


