IKC De Koperwiek

Nieuwsbrief
4 juli 2021

Nationaal Programma Onderwijs

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
In de nieuwsbrieven van april en juni las u dat scholen twee jaar
lang extra geld krijgen. Dat geld is bedoeld voor het zogenaamde
Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het Nationaal
Programma Onderwijs richt zich op het herstel en de ontwikkeling
van het onderwijs tijdens en na corona.
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Via deze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerde ouders over de laatste stand van zaken met
betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs en uitwerking daarvan op De Koperwiek.



Algemene informatie: hoe zit het ook alweer met dat Nationaal Programma Onderwijs?
In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is voor het basis- en voortgezet onderwijs 5,8
miljard euro vrijgemaakt. De overheid stelt dit geld beschikbaar vanuit de gedachte dat ook de huidige
generatie leerlingen, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede
toekomst verdient.




Algemene informatie: wat zijn de ‘spelregels’ rondom die extra NPO middelen?
Vanaf komend schooljaar krijgt elke school extra geld om leerlingen gericht te helpen. Scholen mogen dit
geld niet zomaar uitgeven. De overheid heeft een ‘menukaart’ samengesteld met maatregelen voor
leerlingen waarvan bewezen is dat ze werken. Daaruit kan elke school zelf de maatregelen kiezen die het
beste bij hun situatie past. Het ministerie vraagt aan scholen om (liefst vóór de zomervakanties) drie
stappen te zetten:
1. In een schoolscan leggen scholen de behoefte op leerling- en schoolniveau vast.
2. Op basis van de schoolscan kiezen scholen uit de maatregelen van de 'menukaart’.
3. Tot slot nemen scholen een plan van aanpak op in hun schoolplan.




Algemene informatie: de Menukaart
De NPO-menukaart is dus een verzameling van maatregelen die gebleken en bewezen effectief zijn. Met
andere woorden:
● de menukaart-maatregelen zijn aan te bevelen op basis van onderzoek (evidence based);
● het betreft acties die zo direct mogelijk gericht zijn op leerlingen;
● het betreft acties die gericht zijn op (duurzame) verhoging van onderwijskwaliteit.
Per menukaart onderdeel is ook nog eens expliciet aangegeven hoeveel effect de actie heeft. Hieronder
een schema met de acties en effecten op hoofdlijn.
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Algemene informatie: mogelijke besteding van de NPO middelen
Het geld dat scholen ontvangen voor het Nationaal Programma Onderwijs kan besteed worden aan:
● scholing/personele ontwikkeling
● extra medewerkers
● aanschaf van materialen
Na het schooljaar 2022-2023 vervalt de NPO subsidie. Het is dus slim om maatregelen te kiezen die in de
komende twee jaar logisch/passend zijn en daarna niet voor nieuwe hobbels zorgen. Overigens moeten
schoolbesturen bij de inzet van extra medewerkers ook rekening houden met eventuele herleidbare
WW-lasten.






Koperwiek-specifieke informatie: wat is er op De Koperwiek tot nu toe gebeurd?
Om te beginnen is de informatie over het NPO uitgezet naar team, medezeggenschapsraad en ouders.
Vervolgens zijn stap 1 en 2 in de periode april-juni uitgevoerd en is stap 3 in de maak.
Stap 1: de schoolscan
Het team van De Koperwiek heeft de afgelopen maanden heel goed gekeken hoe alle kinderen er na de
lockdown voor staan. Er is een schoolscan gemaakt op basis van resultaten van de Cito M-toetsen,
methodetoetsen, observaties van leerkrachten en bevindingen met betrekking tot de sociaal emotionele
ontwikkeling. Resultaten van individuele kinderen, groepen en units (leerjaren) zijn gedetailleerd in kaart
gebracht.
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Koperwiekspecifieke tussenstap:
Leerkrachten van De Koperwiek werken, ook zonder het Nationaal Programma Onderwijs, binnen de
eigen mogelijkheden, altijd al intensief aan de extra onderwijsbehoeften van groepen of individuele
leerlingen. Op basis van de analyse in april is daarom al een eerste aanpak tot aan zomervakantie
bepaald. Deze aanpak moest uiteraard georganiseerd binnen de nog geldende Corona-maatregelen maar
heeft, zo blijkt uit de in juni afgenomen eindtoetsen, de eerste vruchten beslist al afgeworpen!
Stap 2 en 3: de maatregelen (menukaart) en het plan van aanpak
Toen de overheid de menukaart uitbracht, zijn ouders wederom geïnformeerd en bestudeerde het team
de mogelijke maatregelen die uitgewerkt zijn op deze kaart. Op basis van de schoolscan en menukaart, is
er vervolgens, op zorgvuldige wijze, door het team een plan gemaakt. Dat plan beschrijft welke extra
maatregelen volgend schooljaar het beste passen bij de situatie van De Koperwiek, dus waaraan het
extra geld voor De Koperwiek het beste besteed kan gaan worden. Dat plan is op 3 juni goedgekeurd
door de medezeggenschapsraad. Op basis van het NPO-plan voor De Koperwiek zijn team en directie aan
de slag gegaan met de vertaling naar organisatie voor 2021-2022.
Koperwiek-specifieke informatie: conclusies schoolscan Koperwiek
De belangrijkste conclusies van de Koperwiek-schoolscan zijn als volgt:
● Er is een doelgericht inhaalprogramma nodig voor een aantal individuele kinderen. Specifieke
kind-maatregelen worden altijd met betreffende ouders en leerling besproken.
● Er is schoolbreed geen significante achterstand opgelopen n.a.v. de schoolsluitingen.
● Er is schoolbreed wel verbetering wenselijk m.b.t. rekenen en (begrijpend) lezen. De Koperwiek
scoort, ook na de twee lockdowns, voor zowel rekenen als begrijpend lezen nog steeds boven de
zogenaamde inspectienorm van vóór de corona-periode. Toch heeft het team de behoefte om bij
deze beide belangrijke basisvakken een nog betere instructie en begeleiding te realiseren met als
doel dat nog meer kinderen bij rekenen en/of begrijpend lezen het allerbeste uit zichzelf weten te
halen.
● Het intensiveren van de centrale aandacht/aanpak voor welbevinden maar met name ook voor
persoonlijke- en sociale vaardigheden is passend. Veel kinderen zijn, na alle onrust in de afgelopen
periode, gebaat bij wat extra focus op vaardigheden als concentratie, zelfsturing,
doorzettingsvermogen en samenwerking.
Koperwiek-specifieke informatie: besteding van de NPO middelen op De Koperwiek
Op basis van de schoolscan en in lijn van de menukaart, worden de NPO middelen voor De Koperwiek in
schooljaar 2021-2022 als volgt ingezet:
● Omdat de kinderen die in de laatste fase van de basisschool zitten relatief de minste tijd hebben om
eventuele vertragingen in te halen, investeert De Koperwiek veel extra middelen in unit 7 en 8. Er
worden voor deze kinderen volgend schooljaar zes homogene groepen geformeerd. De combigroep
vervalt daarmee. De kinderen van unit 7-8 worden in principe niet opnieuw gegroepeerd voor hun
laatste of laatste twee basisschooljaren maar als gevolg van het creëren van zes homogene groepen,
zijn er voor zowel unit 7 als 8 gedurende alle basisvakken vier leerkrachten beschikbaar voor
gedifferentieerde instructie (op unit- en kindniveau). Voor een jaargroep van 70-75 kinderen
betekent dit dat alle basisinstructie in relatief kleine groepen plaatsvindt. Naast de
basisleerkrachten zijn er op een aantal momenten per week in deze units nog eens extra handen
beschikbaar voor extra hulp aan individuele kinderen of kleine groepjes.
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Omdat er in de leerjaren 3 en 4 een belangrijke basis m.b.t. taal-lezen en rekenen gelegd wordt, is er
zowel voor unit 3 als voor unit 4 een extra leerkracht beschikbaar op 4 dagen per week.
Aan alle andere units worden op tenminste 4 dagdelen per week extra handen toegevoegd voor
passende differentiatie (op unit- en kindniveau).
Er worden bovendien drie gelijkwaardige 0-1 groepen gecreëerd die met een relatief kleine groep
kleuters starten en uitgroeien tot ongeveer 30 kinderen per groep.

Er worden op schoolniveau wekelijks twee medewerkers ‘gereserveerd’ voor herbezetting bij
ziekte/afwezigheid van collega’s. Dit om te voorkomen dat de extra unitleerkracht in zo’n geval
ingezet moet worden. Hiermee beschermen we de continuïteit van differentiatie zoveel als mogelijk.
Op dagen dat er niemand ziek/afwezig is, kan de betreffende ‘reserve-leerkracht’ natuurlijk ook nog
eens ingezet worden voor extra instructie/inoefening.
Er wordt (al direct vanaf de start van 2021-2022) zowel op stichtings- als op schoolniveau
geïnvesteerd in scholing en doorontwikkeling van leerkrachtvaardigheden met betrekking tot
effectieve instructie, de juiste feedback geven en het ontwikkelen van executieve functies
(metacognitie). Op die manier dragen de NPO middelen ook bij aan duurzame
onderwijsontwikkeling.

De Koperwiek kiest daarmee van de menukaart de volgende onderdelen:
● Inzet onderwijsassistent (instructie aan één leerling of aan een groepje kinderen)
● Klassenverkleining (het opsplitsen van de combigroep en verkleining van groepsgrootte tijdens de
instructiemomenten, op die manier is de leerwinst namelijk groter)
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Extra instructie één op één
Extra instructie in kleine groepjes
Doorontwikkeling van het team v.w.b. het geven van de juiste feedback
Doorontwikkeling van het team v.w.b. het verhogen van metacognitie/zelfregulering

Een aantal andere menukaart onderdelen (zoals ouderbetrokkenheid, samenwerkend leren en inzet
digitale middelen) werden op De Koperwiek al ingezet en dat zal zo blijven. Maar daaraan hoeven nu
geen extra NPO middelen besteed te worden.
Koperwiek-specifieke informatie: extra medewerkers Een aantal medewerkers van De Koperwiek wordt
volgend schooljaar dus van de extra middelen betaald. Dat zijn niet allemaal nieuwe gezichten. Het
aantrekken van nieuwe medewerkers verloopt niet zonder slag of stoot omdat er, als gevolg van het
Nationaal Programma Onderwijs, door heel veel scholen extra leerkrachten gezocht worden terwijl er
momenteel juist schaarste is met betrekking tot onderwijskrachten...Gelukkig is het De Koperwiek, met
hier en daar wat creativiteit, wel al gelukt om extra handen ‘aan boord’ te krijgen.
● Door de NPO middelen was het mogelijk tijdelijke contracten te verlengen.
● Een aantal van onze medewerkers in vaste dienst heeft volgend jaar uitbreiding van uren om het
NPO-plan te realiseren.
● Onze huidige vierde jaars PABO studenten, Tom Mariën en Loubna Ahrika, gaan volgend jaar bij ons
als leerkracht aan de slag.
● Myrthe Lambers en Gina Knarren, twee medewerkers van onze kinderopvang, gaan de groepen 5
t/m 8 als onderwijsassistenten versterken.
● En onze huidige MBO-stagiaire Rümeysa Höker, gaat volgend jaar als pedagogisch
medewerker/onderwijsassistente in de locatie Langstraat aan de slag.
Welke medewerker nou precies waar ingezet wordt, leest u in de uitnodiging voor de kijkmorgen die alle
ouders en kinderen begin volgende week ontvangen.
Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben maar mochten er naar aanleiding van deze brief toch
nog vragen zijn, stel ze dan gerust!
Met vriendelijke groet,
team IKC De Koperwiek
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