
Schoolprogramma Nationaal Programma Onderwijs

Vanwege de langdurige periode van thuisonderwijs investeert de overheid tijdelijk extra in onderwijs
onder de noemer Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In totaal is € 8,5 miljard beschikbaar
gesteld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs. In dit schoolprogramma beschrijven wij wat
we op de Willibrordusschool in het kader van het NPO doen om de mogelijke leervertraging in te
halen en de brede ontwikkeling van alle leerlingen te versterken.

Om tot dit plan te komen is een schoolscan uitgevoerd. Op groepsniveau en individueel niveau zijn
de vorderingen van onze leerlingen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied, in kaart
gebracht. Hieruit blijkt gelukkig dat er slechts beperkt sprake is vertraging en dat de meeste
groepen en leerlingen nauwelijks achterstanden hebben opgelopen.

Wij gebruiken de NPO gelden dan ook om nog beter en nog meer passend onderwijs te bieden aan
onze leerlingen. Wij zetten dit tijdelijke budget zo duurzaam mogelijk in door te investeren in onze
leerkrachten en het optimaliseren van de leer- en werkomgeving. We trekken tijdelijk extra personeel
aan en halen experts de school in. Dit alles om de ontwikkeling van onze leerlingen te stimuleren en
eventuele achterstanden weg te werken.

Dit schoolprogramma is tot stand gekomen met betrokkenheid van het team, het bestuur en de
medezeggenschapsraad van onze school. Het programma sluit aan bij ons jaarplan en is in lijn met
onze visie.

Versterken van het leerkrachthandelen
Goed onderwijs betekent goede leerkrachten
met sterke leerkrachtvaardigheden. We
versterken het handelen van de leerkrachten
door een persoonlijk beeldcoachingstraject voor
alle collega’s. Daarnaast volgen de leerkrachten
individuele cursussen en trainingen én een
teamtraining Ouderbetrokkenheid.

Leesbevordering
Lezen is leuk en bevordert de algemene
taalontwikkeling. Door middel van het updaten
van onze bibliotheek, het verankeren van het
programma Kurzweil (software voor lees- en
schrijfondersteuning) en de inzet van een
leesconsulent van de bibliotheek besteden we
schoolbreed aandacht aan leesbevordering.

Optimaliseren leer- en werkomgeving
Leerlingen die het nodig hebben krijgen
individueel of in kleine groepjes extra instructie
en / of leertijd. Leerlingen en schoolpersoneel
hebben hiervoor dagelijks meerdere flexibele
leer- en werkplekken nodig en op hen
afgestemde materialen. Ook het klimaat in
school wordt verder geoptimaliseerd.

Ouderbetrokkenheid
Ouders zijn onmisbaar voor de school. Onder
begeleiding van Peter de Vries gaan we aan de
slag met ouderbetrokkenheid. We versterken de
efficiënte en effectieve samenwerking tussen
school en ouders ten behoeve van de
ontwikkeling van het kind.

Extra personeel
We zetten extra personeel in om uitvoering te
geven aan het schoolprogramma NPO.
Hiermee kunnen we onze leerlingen en het
schoolpersoneel extra ondersteuning bieden
waar nodig.

En ook...
Naast het bovenstaande is er ruimte om nog
meer te doen. Denk aan muziek- en
theaterlessen door professionele docenten,
interventies op het gebied van
sociaal-emotioneel leren en verdere
schoolontwikkeling.


