
 
Inzet NPO gelden obs de Romte      Datum: 06-04-2021 

 
Tijdens de studiedag is er een brainstorm sessie geweest in het team. Dit vanuit de vorm denken, 
delen, uitwisselen. Elk teamlid heeft eerst voor zichzelf verschillende mogelijkheden uitgewerkt in 
een mindmap. Daarna is dat gedeeld met de duo collega en vervolgens is dit teambreed 
uitgewisseld. Uitkomst van deze sessie heeft een prioriteitenlijst opgeleverd op basis van 
deskundigheid van de leerkracht, analyses van de Cito toetsen, observatie van de leerlingen die door 
de leerkracht zijn uitgevoerd. Welke doelen zijn in het thuisonderwijs aan bod geweest. Welke 
moeten de komende periode aangeboden worden.  
 
Inleiding:  
OBS de Romte is een school van rond de 50 leerlingen. We werken in 3 combinatiegroepen (1,2,3 / 
4,5,6 / 7,8). Tijdens het online onderwijs is er op een intensieve manier les gegeven aan de 
leerlingen. Vanaf de eerste dag waren er startmomenten, instructielessen en afsluitingen van de 
dag. Ouder gesprekken en individuele leerling gesprekken werden via Teams opgepakt. 
Desalniettemin zien wij als school dat een vaardigheid als begrijpend lezen het beste tot zijn recht 
komt in een schoolse situatie van 8.15 tot 14.15. We zien dan ook in de resultaten dat hier de 
meeste vertraging is ontstaan.  
 
Analyse:  

Een scan van de school levert de volgende aandachtspunten op in de verschillende onderdelen: 
Sociaal emotionele welbevinden van de leerlingen 
De inzet van de Sociaal Sterke groep in de school werkt. Door de afname van de OK-thermometer bij 
de leerlingen houden we een vinger aan de pols op het welbevinden in de school, in de klas en over 
de leerling zelf. Deze nemen we maandelijks af bij de leerlingen af. Twee keer per jaar krijgen ook de 
ouders een vragenlijst over het welbevinden van hun kind op school. Uitkomsten worden in het 
team besproken en eventueel met betreffende leerling en ouders.   
 
Tevredenheidsonderzoeken 
Uit het tevredenheidsonderzoek van de leerlingen (groep 6,7,8) vallen de scores van de volgende 2 
punten op: Hebben jullie een leuke klas? / Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te 
gaan? Hier scoort de school weliswaar een voldoende op (6,6), maar deze scores zijn wel meer dan 
een vol punt lager dan de andere scores.  
 
CITO gegevens 
Uit de afname van de CITO M 2021 komen de volgende aandachtspunten naar voren: 
-  Rekenen schoolbreed: goede analyse vanuit Bareka, aanvulling concreet rekenmateriaal, aanbod 
gericht op basale vaardigheden en doorgaande lijn groep 3 t/m 8. 
- Begr. Lezen: leesmotivatie, motivatie om juiste aanpak toe te passen en tijd. 
 
Uit observaties van de leerkrachten tijdens de afname en de lesdagen na de lockdown vielen de 
volgende aandachtspunten op: 
- Ontwikkeling werkhouding leerling: intrinsieke motivatie is nog niet bij alle leerlingen op het te 
verwachte niveau ingeslepen, bewustwording over eigen leerproces (executieve functies) 
- Uitkomsten kindgesprekken niet goed geborgd. Leerlingen voeren de gesprekken maar maken niet 
de vertaling naar de praktijk.   
 

 
 
 
 



Interventies:  
 
1. Ontwikkeling werkhouding leerling: intrinsieke motivatie bij leerlingen vergroten, bewustwording 
eigen leerproces, ontwikkelen deskundigheid executieve functies en ontwikkelen deskundigheid 
kindgesprekken. 
2a. Rekenen schoolbreed: goede analyse vanuit Bareka, aanvulling concreet rekenmateriaal, aanbod 
gericht op basale vaardigheden en doorgaande lijn groep 3 t/m 8 
2b.  (begrijpend) Lezen: leesmotivatie, aanpak en tijd. 
3. extra aanpak individuele leerlingen (in de vorm van meer individuele tijd)  met een zichtbare 
leervertraging. 
 
NPO gelden: 
2021/2022 bedrag van €700 per leerling. Totaal €32900 
2022 / 2023 bedrag van €500 per leerling (waarschijnlijk)  
 
Concrete aanschaf vanuit NPO middelen 
1. Ontwikkeling werkhouding leerling: intrinsieke motivatie, bewustwording, executieve functies en 
kindgesprekken. Dit doel draagt bij aan een effectieve leerwinst van 8 maanden. 
 

Wat: Inhoud/ doel: 2021/2022: 2022/2023: 

Teamtraining Training volgen over het geven van effectieve 
feedback en het voeren van kindgesprekken 
o.l.v. Jan Oudeboon 3 keer in schooljaar 
2022/2023 

 €2250 

Cursus executieve 
functies 

Wat zijn executieve functies en wat betekent 
dit voor onze opbouw m.b.t. eigenaarschap en 
zelfsturend leren. Aanbieder CEDIN 

€……  

Aanschaf  Zelfsturing in de klas: Over aandacht, 
executieve functies en rust 
Groeien in executieve functies. Hoe? Zo! 

€200,- 
 
€200,- 

 

Digitale portfolio Wij voeren al kindgesprekken met leerlingen 
op school. Om deze eer betekenis te geven 
willen we er een digitaal portfolio aan 
koppelen waar leerlingen de eigen leerdoelen 
in kan formuleren en bewijzen. Op termijn zal 
dit het rapport vervangen. Een portfolio laat 
de ontwikkeling zien van de leerling. 

€1500,-  

 
  

https://cursussenvoorhetonderwijs.nl/cursus/executieve-functies


2a. Rekenen schoolbreed: goede analyse vanuit Bareka, aanvulling concreet rekenmateriaal, aanbod 
gericht op basale vaardigheden en doorgaande lijn groep 3 t/m 8. Dit doel draagt bij aan een 
effectieve leerwinst van 5 maanden. 
 

Wat: Inhoud/ doel: 2021/2022: 2022/2023: 

Bareka 
schoolbreed  

Door structureel Bareka af te nemen in de 
groepen, houden we zicht op waar de 
mogelijke hiaten liggen.  

€200,-  

Aanschaf 
concreet reken 
materiaal 
schoolbreed 

Het inzetten van concreet materiaal heeft 
effect op de rekenprestaties van leerlingen. 
Leerlingen die moeite hebben met rekenen 
hebben baat bij het kunnen beethouden van 
materiaal waardoor inzichten beter tot 
ontwikkeling kunnen komen. Aanschaf gericht 
doen op wat we nog niet hebben. “Snappet 
geeft dit bij de lessen ook aan?” Lesmaatje.nl 

€3000,-  

Rekencircuit op 
rekendoelen 
groep 3 

Dit traject is dit jaar al gestart en gaat komend 
jaar verder uitgewerkt worden. Verdieping 
groep 3 aan de bovenkant, aansluiting 
materiaal groep 1,2 op leerdoelen. Inzet 
snappet groep 3 

€500,- 
 

 

Rekenposters In de diverse klassen rekenposters m.b.t. 
leerdoelen.  

€400,-  

Lessonstudy Invulling geven aan jaarplanning rekenen 
m.b.t. rekendoelen op studiedagen 

n.v.t n.v.t 

 
2b.  (begrijpend) Lezen: leesmotivatie, aanpak en tijd. Dit doel draagt bij aan een effectieve 
leerwinst van 5 maanden. 
 

Wat: Inhoud/ doel: 2021/2022: 2022/2023: 

Junior einstein? Junior Einstein biedt de beste online leer- en 
oefenomgeving voor alle vakken van de 
basisschool. Het aanbod bevat 
honderdduizenden opgaven voor de groep 2 tot 
en met 8. Bovendien is er heel veel uitleg met 
video's en uitlegartikelen. Zo kunnen kinderen 
serieus oefenen op hun eigen niveau en grote 
vooruitgang boeken in hun kennis en 
vaardigheden. 

€10 per 
leerling per 
jaar. 
 
€400 
 
Los materiaal 
€1100,- 

€10 per 
leerling per 
jaar. 
 
€400 
 
Los 
materiaal 
€1100,- 

Masterclass 
nieuwsbegrip 

Na het volgen van deze Masterclass... 
...zijn leraren in staat de aanpak van 
Nieuwsbegrip in te zetten bij teksten van andere 
vakken en weet waar hij/zij rekening mee moet 
houden bij het kiezen van teksten. 
nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl. 

 €1650 

Blink lezen 1 op de 4 kinderen vindt lezen leuk. De 
leesvaardigheid van de Nederlandse kinderen 
ligt onder het OESO-gemiddelde. En het 
percentage laaggeletterde jongeren blijft stijgen. 
Door de nieuwsgierigheid te prikkelen, kunnen 
we die kinderen weer aan het lezen krijgen. 
 

€3500 
Incl. 
begeleiding 

€3500 
Incl. 
begeleiding 



Dat is het uitgangspunt van Blink Lezen. Een 
complete leesmethodiek voor groep 4 t/m 8. 
Een combinatie van begrijpend lezen (en 
luisteren en kijken), technisch lezen, vrij lezen en 
voorlezen. 
https://blink.nl/blink-lezen/zo-werkt-blink-
lezen/ 

Kentalis - 
weerwoord 

https://weerwoord.kentalis.nl/ 
toevoeging nieuwsbegrip 

n.v.t n.v.t. 

Bibliotheek op 
school 

https://www.debibliotheekopschool.nl/wat.html €2500 €2500 

 
3. extra aanpak individuele leerlingen met een zichtbare leervertraging. Dit doel draagt bij aan een 
effectieve leerwinst van 5 maanden. 
 

Wat: Inhoud/ doel: 2021/2022: 2022/2023: 

Inzet IB tijd  1 keer in de 2 weken IB op maandag aanwezig in 
de school. Werkzaamheden: 

- begeleiden van individuele leerlingen 
schoolbreed. 

- Plannen opstellen voor deze individuele 
leerlingen. 

- Aanbod bieden voor in de klas de rest 
van de week en hoe mee om te gaan. 

- Contact met leerkracht en ouders over 
voortgang. 

- Aanspreekpunt voor teamontwikkeling 
rekenen 

-  

€8500 €8500 

Inzet leerkracht 
groep 7/8 

1 keer in de 2 weken op vrijdag T. Kalt extra op 
school ter ondersteuning van de eigen groep en 
de school 

€7500 
€15000(?) 

€7500 

Aanschaf 
materiaal 

CITO resultaten laten zien dat wij een aantal 
leerlingen hebben met zichtbare leervertraging. 
Om de ontwikkeling van deze leerlingen op het 
juiste niveau te krijgen schaffen wij diverse 
materialen aan. Vb. Dexlex (lexima) 

€500,- €500,- 

 

Totale uitgaven  €27500,- €25300,- 

https://www.debibliotheekopschool.nl/wat.html

