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Beste ouders,

NPO-gelden: "Nationaal Programma Onderwijs”
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven houden we u graag op de hoogte van onze plannen.
We hebben als team eind vorig schooljaar een overzicht gemaakt van alle bijzonderheden op
schoolniveau ten aanzien van de ontwikkeling van onze leerlingen. Daaruit bleek dat de
- executieve vaardigheden in diverse groepen iets zijn afgenomen (zoals zelfstandigheid en
geconcentreerd werken)
- spellingvaardigheden schoolbreed minder sterk zijn gestegen.
- lees/schrijf/rekenvaardigheden in sommige leerjaren minder sterk gegroeid zijn
Daarnaast zijn er voor de verschillende groepen aandachtspunten, evenals voor specifieke
leerlingen.
Deze bijzonderheden hebben voor een deel verband met de sluiting van de scholen, vanaf maart
2020. Binnen een periode van anderhalf jaar werd de school 12 weken gesloten en waren we vele
weken maar voor de helft open.
Om die reden is er ook ruimte gemaakt om met externe ondersteuning te werken aan de
groepsvorming in bepaalde groepen en zijn er voor alle groepen danslessen ingepland om het
groepsgevoel in iedere groep te versterken.
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In overleg met het team en na ruggenspraak van de MR is, aan de hand van een schoolscan een
plan gemaakt. Dit plan wordt uitgevoerd in de komende twee schooljaren. Mogelijk is er een uitloop
naar vier schooljaren. We benoemen hieronder enkele zaken die we geregeld hebben.
- Diverse groepen zijn in aantallen klein, dit schooljaar. Binnen de kleinere groepen is meer tijd
beschikbaar voor instructie.
- In de grotere groepen hebben we extra ondersteuning binnen en buiten de groep van leraren,
stagiaires en onderwijsondersteuners om kinderen individueel of in groepjes te begeleiden.
- Op verschillende gebieden krijgen we de hulp van deskundigen op het gebied van executieve
functies, spelling, schrijven, rekenen, lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Met deze hulp van
buiten kunnen de leraren in de groep gerichter aan de slag.
Een deel van de middelen mogen we ook inzetten om de ontwikkeling van de school sneller aan te
pakken. Die ontwikkeling is voor een gedeelte achtergebleven. Voorbeelden hiervan zijn:
- Schoolbreed inrichten van kindgericht onderwijs aan de hand van onze 5 pijlers.
- Modernisering van ons onderwijs (er komen nieuwe laptops en Ipads)
- Een nieuw speeltoestel op ons schoolplein.
We maken bij deze ontwikkelingen eveneens gebruik van externe ondersteuning.
In de volgende nieuwsbrief ontvangt u weer verdere informatie over de besteding van de NPOgelden.

Wij wensen iedereen het komende weekend incl. maandag 4 oktober een fraai Leidens Ontzet!

Hartelijke groet,
Mede namens het team,
Geert-Jan Wijgergangs
Directeur OBS De Arcade

