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1. Inleiding 

Het Nationaal Programma Onderwijs is een investeringsprogramma van het kabinet voor de komende 
2,5 jaar om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Het Nationaal Programma 
Onderwijs is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van 
vertraging. Hiervoor wordt in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd. Voor het funderend1 onderwijs is 
5,8 miljard euro gereserveerd. Dat betekent dat basisscholen, middelbare scholen en scholen voor 
speciaal onderwijs de komende 2,5 jaar extra geld ontvangen. Welk bedrag een school exact via het 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kan ontvangen, maakt OCW in juni 2021 duidelijk. Vooralsnog 
wordt uitgegaan van 700 euro per leerling.  

Het bestuur van SKO ziet het Nationaal Programma Onderwijs als een erkenning van de grote 
uitdagingen waarvoor het onderwijs zich gesteld ziet.  

Als bestuur ondersteunen we onze scholen bij de uitvoering van dit proces en dragen we onze 
verantwoordelijkheid richting een solide en duidelijke verantwoording en monitoring van het 
programma en besteding van de middelen.  

Schoolteams maken een analyse (‘de schoolscan’) om te kijken waar de knelpunten bij leerlingen 
zitten en vervolgens een plan, het schoolprogramma, waarin duidelijk beschreven staat waar behoefte 
aan is en voor welke interventies ze kiezen. Er moet een keuze worden gemaakt uit bewezen 
interventies die het ministerie van Onderwijs op een rij heeft gezet (‘de menukaart’).  

De directeur van de Agnietenschool heeft, ondersteund door het SKO-bestuursbureau, dit 
bestedingsplan opgesteld. Na een inhoudelijke check of dit bestedingsplan past binnen de gestelde 
voorwaarden, is dit plan bestuurlijk vastgesteld waarna het door de directeur ter instemming is 
voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school. Hiermee is het akkoord voor de uitvoering 
van het bestedingsplan gereed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 18 jaar 
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2. Uitgangspunten nader te bepalen in overleg met de projectgroep NPO 

Duurzame ontwikkelingen realiseren:  

Wij zien deze middelen als een kans om duurzame ontwikkelingen in het onderwijs te realiseren.      
Of, zoals de inspectie zo mooi verwoordde; ‘niet repareren maar renoveren’. 

Schoolbehoefte staat centraal, samen als het kan: 

De kern van het investeringsprogramma wordt gevormd door schooleigen programma’s die scholen 
op basis van een eigen analyse van de situatie op de school opstellen. Het proces om de beschikbare 
middelen in te zetten in maatregelen start dan ook op de school. Scholen weten tenslotte het best wat 
hun leerlingen nodig hebben. Voor iedere school kan dit anders zijn.  

De werkwijze om tot gefundeerde keuzes te komen is wel gelijk voor alle scholen.  

Als uit het totaal van schoolprogramma’s blijkt dat gezamenlijk optrekken op bepaalde punten 
opportuun is, dan wordt dit mogelijk gemaakt op bovenschools niveau. 

Aansluiten bij de visie en doelen van SKO: 

Wij zien de inzet en de opbrengsten van het schoolprogramma in de context van de ingeslagen 
richting van SKO. De schoolprogramma’s NPO sluiten aan op en dragen bij aan het bereiken van de 
gezamenlijke visie en doelen.  
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3. Financieel kader 

Het per leerling verwachte bedrag voor schooljaar 2021/2022 bedraagt € 700. Dit bedrag wordt 
toegekend door de reguliere lumpsumbekostiging te verhogen. Omdat het geld wordt toegekend via 
de reguliere lumpsumbekostiging, ontvangen schoolbesturen dit automatisch. 
Voor schooljaar 2022/2023 komt opnieuw geld beschikbaar van het NPO. Hoeveel geld er vrijkomt is 
nog onduidelijk.  

Het bedrag kan hoger uitvallen dan € 700 voor leerlingen met een groter risico op leervertraging. Hoe 
dit wordt bepaald en verwerkt in de bekostiging (bijvoorbeeld door een tijdelijke ophoging van de 
bekostiging onderwijsachterstanden) is nog niet bekend. Uiterlijk in juni 2021 wordt dit duidelijk, 
zodra OCW de regeling publiceert.    

De verantwoording van de NPO-bekostiging vindt plaats via het bestuursverslag. 

Als bestuur monitoren we de inzet van de middelen en zien we toe op een solide en doelmatige 
besteding. Daarnaast zijn wij bestuurlijk verantwoordelijk voor de beheersing van risico’s. Een aantal 
van deze risico’s dekken we daarom bovenschools af: 

- incidentele middelen die worden ingezet voor structurele bestedingen (personeel); 
- extra lasten in het kader van o.a. werkloosheidskosten en transitievergoedingen. 

Daarnaast is in samenspraak met de directeuren besloten dat er een bovenschools projectleider wordt 
aangesteld. Deze projectleider ondersteunt de scholen en het bestuur bij de ontwikkeling en 
monitoring van het programma en de doelmatige besteding van middelen.  

Bovenstaande betekent dat we vooralsnog met een indicatiebedrag per leerling werken, dat 
rechtstreekst naar de scholen gaat. Dit bedrag hebben we vastgesteld op 500 euro per leerling. 
Teldatum leerlingaantallen: 1 oktober 2020. 

Uiteindelijk is het uitgangspunt ‘zoveel mogelijk geld naar de scholen’. We kiezen bewust voor een 
risicomarge. Liever achteraf meer geld kunnen uitgeven dan moeten bezuinigen om te compenseren.  
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4. Inzet middelen, de ‘menukaart’ 

Op basis van de analyse (‘schoolscan’) kunnen scholen een keuze maken uit een lijst van 
wetenschappelijk onderbouwde, (aannemelijk) effectieve interventies. De zogenaamde 'menukaart'. 
Het gaat hierbij om interventies op cognitief én sociaal-emotioneel en fysiek vlak. Ook zijn er 
interventies gericht op het stimuleren van de executieve vaardigheden, zoals plannen en 
samenwerken.  

De menukaart biedt scholen veel ruimte om interventies passend bij de eigen school(soort) en 
leerlingen te kiezen. Daarnaast is er ruimte om juist in te zetten op ambities die er al waren binnen de 
school.   

Hieronder wordt de actuele ‘menukaart’ weergegeven. 

A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en 
vaardigheden bij te spijkeren 

• Voor- en vroegschoolse interventies 
• Uitbreiding onderwijs 
• Zomer- of lentescholen 

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren 
Toe te passen bij algemeen vormende vakken, maar vaak ook bij beroepsgerichte vakken 

• Een-op-een-begeleiding (intensieve individuele begeleiding door leerkracht, 
onderwijsassistent of andere volwassene) 

• Individuele instructie (individuele opdrachten en begeleiding per leerling) 
• Instructie in kleine groepen 
• Directe instructie 
• Leren van en met medeleerlingen 
• Feedback 
• Beheersingsgericht leren 
• Technieken voor begrijpend lezen 
• Gesprokentaalinterventies 

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen 
• Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen 
• Sportieve activiteiten 
• Cultuureducatie 

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen 
• Metacognitie en zelfregulerend leren 
• Samenwerkend leren 

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning 
• Klassenverkleining 
• Onderwijsassistenten/instructeurs 

F. Faciliteiten en randvoorwaarden 
Alleen randvoorwaardelijk/ondersteunend in te zetten samen met interventies onder A-E 

• Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden 
• Ouderbetrokkenheid 
• Digitale technologie (voor afstandsonderwijs, vo, feedback enzovoorts) 
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4.1 Kostenraming 

Bij het bepalen van kosten kunnen onderstaande bedragen als indicatie worden gehanteerd:  
(prijspeil 2021) 

- Een fulltime leerkracht (L10) kost 72.500 euro per jaar 
- Een fulltime leerkracht (L11) kost 82.650 euro per jaar 
- Een fulltime ondersteuner (schaal 7) kost 55.825 euro per jaar 
- Een fulltime onderwijsassistent (schaal 5) kost 47.125 euro per jaar 
- Een fulltime ILS’er (L12) kost 91.350 euro per jaar 

 

Voor een indicatie van de beschikbare middelen op schoolniveau kan via dit Model NPO subsidie een 
berekening gemaakt worden. 

5. Bestedingsdoelen en -activiteiten 

Van scholen wordt verwacht dat zij een analyse maken van wat er op leerling- en schoolniveau nodig 
is. De probleem en behoefteanalyse; ‘schoolscan’. Wij vragen scholen om in hun reguliere 
kwaliteitszorgsystematiek expliciet na te denken over de brede impact van corona op leerlingen, over 
de mogelijkheden en behoeften van de school en partners, én vooruitblikken op de ‘menukaart’ met 
effectieve interventies.  

 

Stap 1 en 2: De schoolscan (zie bijlage 1) en het schoolplan (2020-2022) van de Agnietenschool laten 
de belangrijkste knelpunten voor de school zien. Deze zijn als volgt samen te vatten: 

 Omschrijving knelpunt 
A Instructievaardigheden 
B Verrijkingsaanbod 
C Sociaal emotioneel welbevinden en veiligheid 

 

Bovenstaande knelpunten zijn vertaald naar (een bijstelling van) de jaarplannen. Deze jaarplannen zijn 
opgenomen in het schoolplan, hoofdstuk 4. Ook worden ze hieronder weergegeven: 

  
 
 

1. In In beeld brengen van de 
brede impact van corona op 

leerlingen
(opbrengstanalyse, schoolscan)

• Domeinen concretiseren
• Beschikbare gegevens 

inventariseren
• Ontbrekende gegevens 

verzamelen
• Analyseren
•Verklaringen, gevolgen en 

conclusie

2.  In beeld brengen 
mogelijkheden en behoeften 

school en partners 
(schoolpan, schoolontwikkeling)

•Conclusies bespreken en delen
• Behoeften en mogelijkheden 

school en partners in beeld 
brengen

3. Bijstellen schoolplan

• Keuze uit het 'keuzemenu' en 
opstellen 'schoolprogramma'

• Schoolprogramma = 
opgenomen in het schoolplan 
(jaarplan)
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Schoolplan 2021 - 2022 
 
	

  
Plan van Aanpak 1: Instructievaardigheden  

Regievoerder plan: Femke  
Uitgangssituatie,  
het motief 

In het schooljaar 2020 – 2021 is er een teamfoto gemaakt van het leerkracht-handelen 
op de Agnietenschool, waarbij de KPOO-lijst als observatie instrument is gebruikt. Op 
basis van deze teamfoto zijn er meerdere indicatoren die opvallen, zoals: effectief 
benutten van de onderwijstijd, activerende directe instructie, strategieën voor denken en 
leren, afstemming instructie en verwerking, actieve betrokkenheid van leerlingen en 
verantwoordelijk van de leerlingen voor het eigen leerproces. 
 
Op basis van de schoolscan 2020 – 2021 valt te concluderen dat er geen directe risico’s 
zijn ten aanzien van de cognitieve opbrengsten. Toch kan er een kwaliteitsslag gemaakt 
worden om het onderwijs nog beter te maken. Op basis van de teamscan, gesprekken 
met collega’s en het meten van leerlingentevredenheid komt naar voren dat er kansen 
liggen om de instructievaardigheden te verbeteren. Tevens een van de onderdelen uit de 
menukaart NPO (B: effectievere inzet van onderwijs…).  
 
Dit plan is een vervolg op het ontwikkelthema 1: zicht op ontwikkeling en planmatig 
werken vanuit het schooljaar 2020 – 2021. Vanuit de evaluatie van dit schooljaar is 
gebleken dat nog niet alle gestelde doelen gehaald zijn. Daarnaast bestaat dit plan uit 
twee thema’s, namelijk zicht op ontwikkeling en planmatig werken. Voortschrijdend 
inzicht heeft geleerd dat het overzichtelijker is om deze thema’s apart te benoemen om 
nog meer zicht te krijgen op de daadwerkelijke schoolontwikkeling en de daarbij gestelde 
doelen. Vandaar dat in het schoolplan 2021 – 2022 de thema’s instructievaardigheden en 
planmatig werken separaat zijn opgenomen, waarbij zicht op ontwikkeling een resultante 
is.  
 
Kortom: in dit plan wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van 
leerkrachtvaardigheden, waarbij de KPOO-lijst als onderleggen wordt gebruikt. Het 
betreft hier een ontwikkelingsgerichte aanpak, waar gericht wordt op de volgende te 
maken stap. 
  

Doelen  Om toe te werken naar een nog beter instructie-repertoire is het van belang om te weten 
hoe een goede instructie eruitziet. Welke elementen ertoe doen en waar wel of geen 
keuzes in te kunnen maken. Als onderlegger om de instructie te kunnen monitoren wordt 
gebruik gemaakt van de KPOO-lijst, welke tevens is opgenomen in de sturingscyclus van 
de SKO. De beoogde doelen met dit plan van aanpak zijn als volgt: 

• opdoen van kennis ten aanzien van een goede en effectieve instructie; 
• iedere leerkracht van de Agnietenschool wordt in beeld gebracht middels een 0-

meting door een externe deskundige. Op basis van deze meting stelt de 
leerkracht persoonlijke doelen die aan het eind van het schooljaar opnieuw 
gemeten worden om te kijken wat de effecten van de ingezette interventies zijn; 

• naast de beide vaste observatie-momenten ontvangen de collega’s een 
‘waardebon’ die ingewisseld kan worden voor een observatie naar keuze (gericht 
op instructie); 

• opnames van eigen goede praktijken om te bespreken. 
  

Prestatie 
indicatoren/   

• De teamfoto van de Agnietenschool van het najaar 2020 laat voor iedere 
indicator tenminste een opbrengst zien van 75% op teamniveau;   
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succescriteria  
 Implementatie Wanneer Wat Wie  Kosten 

September Startbijeenkomst EDI – KPOO (06-09) Team Inzet 
Externe  
Observator 
en team-
begeleiding 
 
12.000 
euro 
 
 

Oktober Individuele observaties door externe 
observator  
 
Verdiepingsbijeenkomst pedagogisch en 
didactisch handelen 
 
1e ronde observatie vanuit de sturingscyclus  

Externe observator + 
team 
 
Externe observator + 
team + Dir + IB 
 
Dir + IB 
 

November Individuele observaties door externe 
observator 
 
Terugkoppeling extern teamfoto (1)  
(19-11) 

Externe observator + 
team 
 
Team + Dir en IB 

December Opname eigen goede praktijk ter 
voorbereiding op bijeenkomst januari 
 

Team 

Januari Verdiepingsbijeenkomst differentiatie, 
instructie en feedback 
 

Externe observator + 
team + Dir + IB 
 

Februari 2e ronde observatie vanuit de sturingscyclus Dir + IB 
 

Maart Terugkoppeling teamfoto (intern) Team + Dir + IB 
April   
Mei Individuele observaties door externe 

observator  
 

Externe observator + 
team 
 

Juni Terugkoppeling extern teamfoto (2)  
 
 
Toevoegen school specifieke kenmerken 
aan KPOO-lijst (schooleigen instrument) 

Externe observator + 
team + Dir + IB 
 
Focusgroep/ team 

Juli   •  
Borging  De observaties worden vastgelegd in een matrix, waarbij er een teamfoto ontstaat. 

Tijdens dit proces ontstaan er 3 teamfoto’s. Hieruit wordt een gemiddelde gedestilleerd, 
welke leidend is voor de inrichting en het vervolg in het schooljaar 2022 – 2023. Tevens 
worden de individuele resultaten teruggekoppeld en, waar relevant, meegenomen in de 
gesprekkencyclus met de intern begeleider en directie.  

Financiële  
investering 

Om het bovenstaande schrijven te kunnen realiseren wordt er gebruik gemaakt van een 
extern deskundige. Hiervoor is een budget van 12.000 euro gereserveerd op basis van 
de beschikbare middelen vanuit het NPO-programma. 
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Plan van Aanpak 2: Verrijkingsaanbod (wordt aangeleverd vanuit Novilo) 

Regievoerder plan: Femke en Priscilla 
  

Uitgangssituatie  Binnen de Agnietenschool wordt er op verschillende manieren aan het verrijkings-aanbod 
gewerkt. In het reguliere lesaanbod is er een verrijkings-aanbod en los van dit aanbod 
bestaat er nog een specifiek arrangement in de vorm van het voltijd HB-onderwijs. De 
leerkrachten hebben tot nu toe vooral kenniscolleges gevolgd. Dit leidt wel tot meer 
kennis, maar vindt zijn weg nog niet goed in de hele school. In het reguliere 
onderwijsaanbod is het verrijkingswerk nog te leerkracht afhankelijk en in het voltijds HB-
onderwijs wordt gezocht naar verdieping/ verbreding op het bestaande aanbod.  
  

Doelen  Regulier: 
- signaleren: leerkrachten zijn voldoende in staat om de leerlingen te signaleren 

op basis ven observatie, gesprek en resultaten; 
- klassenmanagement: leerkrachten zijn in staat om instructie ten aanzien van 

het verrijkingsaanbod in te vlechten in het dagelijkse ritmische weekplan; 
- doorgaande lijn verrijkingsaanbod binnen de school; 
- groeitaal: leerkrachten maken gebruik van groeitaal binnen de school. 

 
Leonardo: 

- uitwerken van executieve functies binnen het digitaal portfolio; 
- inzet levenshouding een structurele plek geven binnen het curriculum; 
- inzet mindset een structurele plek geven binnen het curriculum. 

  
Prestatie 
indicatoren/   
succescriteria  

Regulier: 
- binnen de groepsbesprekingen is er aandacht voor signaleren van 

ontwikkelingsvoorsprong/HB en zijn in de verslagen vervolg acties terug te 
vinden; 

- leerlingen in leerjaar 1-3 worden actief voorgesorteerd richting wel/geen 
Leonardo-onderwijs. De leerkracht is hierin in ‘the lead’. Onderwerp staat 
opgenomen in de integrale jaarplanning bij groepsbespreking 3 en 4 (zie 
schoolscan); 

- er is een doorgaande lijn verrijkingsaanbod vastgelegd en deze wordt ook zo 
uitgevoerd; 

- tijdens de klassenbezoeken is de groeitaal duidelijk zichtbaar en bij 75% v/d 
leerkrachten is er sprake van hoge verwachtingen en differentiatie (indicator 1 
en 7 KPOO-lijst). 

 
Leonardo: 

- inzet mindset en levenshouding opgenomen in curriculum en omschreven in 
het HB-beleid; 

- doorgaande lijn EF in (digitaal) portfolio. 
  

Implementatie  Wanneer Wat Wie  Kosten 
September Procesbijeenkomst IB/ regievoerder  12000 

euro 
 

Oktober 1e dagdeel Signaleren  
November 2e dagdeel klassenmanagement  
December Procesbijeenkomst IB/ regievoerder  
Januari   
Februari 3e dagdeel verrijkingsaanbod  
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Maart Procesbijeenkomst IB/ regievoerder  
April 4e dagdeel groeitaal  
Mei   
Juni Procesbijeenkomst IB/ regievoerder  
Juli   

 

Borging  - Teamfoto indicator 1 en 7 KPOO-lijst; 
- Doorgaande lijn verrijkingsaanbod; 
- EF in het leerlingenportfolio (Leonardo) 
- Inzet mindset en levenshouding opgenomen in curriculum en omschreven in 

het HB-beleid, 
 
  

Financiële  
investering 

Licentie Novilo 12.000 euro 
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Plan van Aanpak 3: Portfolio-leren 

Regievoerder plan: Désirée en Tessie 
  

Uitgangssituatie  Op de Agnietenschool wordt al meer dan vijf jaar met het zogenaamde leerlingenportfolio 
gewerkt. In het afgelopen schooljaar is er een proeftuin geweest in twee groepen m.b.t. 
het digitale leerlingen portfolio en de inhoudelijke inrichting ervan. Bij de inhoudelijke 
inrichting van dit portfolio is gekeken hoe de resultaten ten aanzien van de sociaal-
emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en de input van de leerling zich tot 
elkaar verhouden. Op basis van de dialoog en de, door school, ouders en leerling, 
gewenste effecten is er een definitieve inhoud van het portfolio vastgesteld. Hierbij kan 
het niet meer zijn dat de inhoud van de portfolio’s afhankelijk is van de input van de 
leerkracht en/of dat resultaten vanuit de integrale jaarplanning onbesproken blijven. 
  

Doelen  Om het portfolio-leren zorgvuldig te kunnen inbedden in de Agnietenschool is het zaak 
dat: 
• er sprake is van een doorgaande lijn van leerjaar 1 t/m 8. Deze doorgaande lijn kent 

een opbouw in bespreken van cognitieve ontwikkeling en vaardigheden; 
• tijdens ieder portfolio-gesprek is er aandacht voor betrokkenheid, welbevinden en 

veiligheidsbeleving; 
• vanuit het portfolio-gesprek worden er doelen bepaald voor de komende periode 

de input van de portfolio-gesprekken wordt gebruikt om ons onderwijs leerproces 
te evalueren;  

• input vanuit de portfolio-gesprekken krijgen, indien nodig een plaats in de 
groepsvergaderingen en leerlingenraad (BT, WB en VB); 

• Tijdens de portfolio-gesprekken worden er opnames van de gesprekken gemaakt en 
gezamenlijk besproken om de doorgaande lijn te bewaken, verder af te stemmen 
en te borgen. 
  

Prestatie 
indicatoren/   
succescriteria  

• de ZIEN!- meting BT, WB en VB laat een score zien op of boven de benchmark zien 
bij de metingen in oktober en mei; 

• doorgaande lijn portfolio-leren binnen de Agnietenschool is vastgelegd in een 
borgingsdocument. Hierin staat omschreven welke onderdelen er worden 
besproken gedurende het schooljaar; 

• iedere leerkracht heeft 1 opname van een portfolio-gesprek gedeeld en besproken 
met het team en hier feedback op ontvangen; 

• het is duidelijk hoe het portfolio-leren in ieder leerjaar vorm krijgt en wanneer er 
gewerkt wordt met een digitaal portfolio. 
  

Implementatie  Wanneer Wat Wie  Kosten 
September Startbijeenkomst portfolio-leren 07/09 Team n.v.t 

 
 

Oktober Gezamenlijk voorbereiden inhoud portfolio-
gesprekken 1 + borgen 
 
Opname portfolio 1 
 
Reflectie portfolio ronde 1 
 
Afname ZIEN! + leerling 
 

Regulier + HB 
 
 
Regulier + HB 
 
Regulier + HB 
 
Team 

November Analyse ZIEN! + leerling 
Gezamenlijk voorbereiden inhoud portfolio-
gesprekken 2 + borgen 

Dir + Ib + Team 
 
Regulier + HB 
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Opname portfolio 2 
 
Reflectie portfolio ronde 2 
 

 
 
Regulier + HB 
 
Regulier + HB 
 

December 1e halfjaarlijkse rapportage 
(Hoofdpuntenrapport) -> actie n.a.v. ZIEN! 
 

Tessie / Désirée 

Januari   
Februari Gezamenlijk voorbereiden inhoud portfolio-

gesprekken 3 + borgen 
 
Opname portfolio 3 
 
Reflectie portfolio ronde 3 
 

Regulier + HB 
 
 
Regulier + HB 
 
Regulier + HB 
 

Maart   
April Gezamenlijk voorbereiden inhoud portfolio-

gesprekken 4 + borgen 
 
Opname portfolio 4 
 
Reflectie portfolio ronde 4 
 

Regulier + HB 
 
 
Regulier + HB 
 
Regulier + HB 
 

Mei Afname ZIEN! + leerling 
 

Team  

Juni Analyse ZIEN! + leerling 
 

Dir + Ib + Team 
 

Juli Gezamenlijk voorbereiden inhoud portfolio-
gesprekken 5 + borgen 
 
Opname portfolio 5 
 
Reflectie portfolio ronde 5 
 

Regulier + HB 
 
 
Regulier + HB 
 
Regulier + HB 
 

 

Borging  • Beleidsdocument portfolio-leren + inhoudelijke jaarplanning 
• ZIEN! – lln lijst afnames en schoolanalyse 

  
Financiële  
investering 

Leerlingenportaal 1296 euro p.j.  + investering IT (25.000 euro) 
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Plan van Aanpak 4: Vernieuwde planaanpak Technisch Lezen 

Regievoerder plan: Ellen en Femke 
  

Uitgangssituatie  In het schooljaar 2020-2021 is een start gemaakt met het opnieuw inrichten van de 
plannen voor wat betreft de zorgcyclus. De bestaande plannen-systematiek sluit 
onvoldoende aan bij het thematisch werken. Het is de wens om de plannen, waar 
mogelijk, zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij het thematisch werken. In het schooljaar 
2020 – 2021 is het koersplan voor het vakgebied rekenen en wiskunde vastgesteld. In het 
schooljaar 2021 – 2022 worden de plannen voor het vakgebied Technisch Lezen nader 
uitgewerkt. 
  

Doelen  Eind van het schooljaar 2021 – 2022: 
• vastgesteld format voor het vakgebied Technisch Lezen; 
• het format sluit aan bij het thematisch werken; 
• in het plan is zichtbaar hoe de verhouding tussen de lange-, middellange en korte 

zorgcyclus is. 
  

Prestatie 
indicatoren/   
succescriteria  

• de leerkrachten beoordelen het werken met het plan voor TL als ruim voldoende; 
• binnen iedere groep (vanaf lj 3 wordt gewerkt met een (nieuw) plan voor TL; 
• het plan geeft richting aan het handelen van de leerkracht; 
• het plan is helpend om zicht op de ontwikkeling van de kinderen te hebben voor 

het vakgebied TL. 
  

Implementatie  Wanneer Wat Wie  Kosten 
September 1e ontwerp plan TL IB n.v.t 

 
 

Oktober Thema 2: try-out ontwerp plan TL Team 
November Evaluatie werken plan TL + evt. bijstellen 

van plan 
 
Thema 3; uitvoeren plan 

Ib + Team 
 
 
Team 

December   
Januari Evaluatie werken plan TL + evt. bijstellen 

van plan 
 
Thema 4; uitvoeren plan 

Ib + Team 
 
 
Team 

Februari   
Maart Evaluatie werken plan TL + evt. bijstellen 

van plan 
Ib + Team 
 

April   
Mei Thema 5; uitvoeren plan  

 
Team  

Juni   
Juli Evaluatie werken plan TL + vaststellen plan 

TL 
Ib + Team 
 

 

Borging  • vastgesteld plan TL 
• toevoeging aan borgingsdocument ‘werken met plannen’ 

  
Financiële  
investering 

n.v.t. 
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6. Evaluatiemodel (doelmatigheid) 

In onderstaand model wordt door de Agnietenschool jaarlijks geëvalueerd. Binnen deze evaluatie 
wordt stilgestaan bij de voortgang van de bestedingsactiviteiten en de realisatie van de 
bestedingsdoelen.  

Evalueren is onderzoeken. Dat wil zeggen:  
• Meerdere bronnen. Bijvoorbeeld observaties, analyse van groepsdocumentatie, vragenlijsten, 

gesprekken met teamleden en leerlingen e.d.;  
• Meerdere momenten.   
• Meerdere niveaus: individu en organisatieniveau.  

De evaluatie kan leiden tot aanpassingen in het plan.   

Door middel van kleuren wordt aangegeven wat de status is: 

 Behaald 
 Deels behaald 
 Niet behaald 
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Evaluatie Plan 1:  
Activiteiten 
uitgevoerd? 

Wat is wel/niet gelukt, wat betekent dit? 
 

Doelen behaald? 

(prestatie 
indicatoren, 
succescriteria) 

Zijn we waar we willen zijn?   
• Is het effect (bij leerkrachten én leerlingen) zoals we het ons 

hebben voorgesteld?  (Meetbare en merkbare succescriteria) 
• Wat kan je zeggen op basis van aan de doelen gekoppelde instrumenten 

en/of methodieken? (bv leerlinggesprek, observatie met specifieke kijkwijzer, 
leeromgeving, betrokkenheid van leerlingen, ontwikkeling van 
doelgroepen/deelpopulaties, incidentenregistratie, etc etc)  

Tussentijdse evaluatie biedt ruimte voor eventuele bijstelling van je plan (heeft 
de inzet voldoende effect of is er meer nodig?)   

Budget uitgegeven? Zoals begroot, wel/niet, wat betekent dit? 
 
 

Vervolg  

 

Evaluatie Plan 2:  
Activiteiten 
uitgevoerd? 

 

Doelen behaald? 

(prestatie 
indicatoren, 
succescriteria) 

 

Budget uitgegeven?  

Vervolg  
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Evaluatie Plan 3:  
Activiteiten 
uitgevoerd? 

 

Doelen behaald? 

(prestatie 
indicatoren, 
succescriteria) 

 

Budget uitgegeven?  

Vervolg  

 

Evaluatie Plan 4:  
Activiteiten 
uitgevoerd? 

 

Doelen behaald? 

(prestatie 
indicatoren, 
succescriteria) 

 

Budget uitgegeven?  

Vervolg  

 

 

 


