
NPO-plan
KBS de
Bolster

De plannen z�n verdeeld
in projecten geleid door

de leerkrachten zelf.
Iedere groep heeft een

expert van buiten de
school.

De projecten hebben
gerichte doelen zodat de
kinderen er nu iets aan
hebben, maar ook ons
team structureel beter

maken.

In januari z�n we echt van
start gegaan

Die ideeën hebben we
in een plan vertaald

voor de komende 2 jaar

We hebben met het team en
de medezeggenschapsraad

goed nagedacht en
afgesproken wat we willen

doen van de NPO middelen.

Doelen

Klaar voor
de start...

Plan
vorming

Opzet

Proces

NPO staat voor Nationaal Programma Onderw�s en is bedacht om de
eventuele achterstanden die kinderen opgelopen hebben in coronat�d in te

halen. De scholen hebben geld gekregen om dit in te vullen. 
 

Hieronder staat hoe we dit gaan doen...
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Effectief
onderwijs Meer ruimte voor remedial

teaching
NT2 (Nederlands als 2e taal) 
Directe instructie (nog beter
uitleggen)

Wat gaan
we doen?

Welbevinden
Verbeteren samenwerking team
m.b.t. pedagogisch klimaat
Extra inzet in groepen waar nodig
Sociale vaardigheidstrainingen

Executieve
functies

Leerlingen helpen om explicieter na
te denken over hun eigen leren
Leerkrachten z�n geschoold in de
theorie en praktische vertaling
Werken aan zelfstandigheid, beter
leren leren en samen leren

Inzet van
personeel Leerkracht / onderw�sassistent

extra aantrekken voor
ondersteuning in de groepen
Extra administratie voor
ondersteuning op school

5 .5 .
Zin in lezen

Iedere groep heeft een r�ke
leesomgeving
Aantrekkel�ke boeken om nog
meer zin in lezen te kr�gen

6 .6 .
ICT 

Goed werkende tablet of
chromebook vanaf groep 3 per
leerling
Scholing voor leerkrachten
Investeren in groep 1/2 w.b. ICT

Wat zijn
we al aan
het doen?

De projectgroepen z�n de plannen aan het uitdenken en
onderling aan het afstemmen;
Er is ondersteuning in de klassen door onderw�sexperts
op het vlak van welbevinden en instructievaardigheden;
Er wordt onderzocht of we een schoolbieb kunnen
maken;
De leerkrachten z�n zichzelf op hun onderwerp aan het
verdiepen en scholen.

Hoe kunt u helpen?
De school gaat een mooie doorgaande l�n op
pedagogisch gebied opzetten. Hier hebben we uw hulp
als ouders b� nodig om samen met uw kind hier aan mee
te doen. Samen maken we hier dan namel�k iets heel
moois van. 

Wat levert dit plan op?
We werken als school aan het sterker maken van ons team op de
genoemde onderwerpen; 
Het pedagogisch klimaat op de school wordt nog beter maar vooral
duidel�ker. De kinderen geven dit dan ook aan b� de tevredenheidspeiling;
De ICT inrichting is modern en kan de komende jaren vooruit, de
leerkrachten z�n hierin meer geschoold;
Er wordt nog beter uitgelegd in de klassen en we z�n meer geschoold in
leren, leren; 
'Zin in lezen!' is een begrip op onze school en zichtbaar en merkbaar. Het
leesniveau van de kinderen is nog verder gegroeid
We hebben sova trainingen en NT2 lessen georganiseerd om kinderen
snel te laten groeien.


