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Inleiding 

Vanaf maart 2019 heeft Covid-19 zijn intrede in Nederland gedaan. Door langdurige schoolsluitingen, en 
de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021, is de doorgaande leerlijn verstoord geraakt. Voor alle 
leerlingen, van groep 1 t/m 8, geldt dat zij in beide schooljaren een langere periode van thuisonderwijs 
hebben gehad. Niet alle leerlingen hebben zich gelijkwaardig kunnen ontwikkelen naar potentie, daar de 
stabiliteit en ondersteuning niet voor eenieder gelijk was. Omgevingsfactoren voor de leerlingen waren 
verschillend, waardoor de leerlingen verschillend hebben geprofiteerd van het thuisonderwijs. In de 
diepteanalyses van de school hebben wij ingezoomd op de resultaten, en hierbij gekeken waar de 
resultaten opvallend afwijken van wat wij normaliter terugzien binnen de trendanalyses. In dit plan van 
aanpak geven we een samenvatting van deze analyses. We hebben zowel schoolbreed als vakspecifiek 
gekeken naar de verschillende mogelijkheden om de leerlingen een extra impuls te kunnen geven in 
schooljaar 2021-2022. De gekozen interventies en de financiële verantwoording worden in dit plan van 
aanpak beschreven.  

Analyse 

In het verslag onderwijsresultaten 2020-2021 beschrijven we een uitgebreide analyse van de midden-
toetsing van Cito. In de periode van 15 maart t/m 2 april zijn deze toetsen afgenomen, na twee weken 
fysiek onderwijs. Aangevuld met de observaties en bevindingen van de leerkrachten zien we het 
volgende: 

- Voor groep 3 en 4 is het wegvallen van de fysieke lessen van grote invloed geweest op het aanvankelijk 
leesproces. We zien zowel bij groep 3 als groep 4 dat de inslijping niet goed gegaan is. Het leestempo, 
tekstbegrip en spellingsniveau ligt lager dan voorgaande jaren. Ook groep 5 en 6 laten op het gebied 
van TL en spelling een verkleinde vooruitgang zien, ten opzichte van voorgaande jaren.  

- Voor risicolezers uit groep (2,) 3 en 4 hebben we BOUW! geïmplementeerd. In de organisatie was 
dit 4x per week voor 15 minuten weggeschreven. Op het moment dat de leerlingen thuis hiermee 
verder moesten zagen we dat dit doorgaande leerproces onderbroken werd. Voor de risicolezers 
betekende dit dat een aantal nog op het niveau van voor het thuisonderwijs zaten toen we weer 
verder konden, maar veel ook gedaald waren in vaardigheid. Doordat we de groepen nog steeds in 
clusters moeten houden lukt het niet om alle risicolezers 4x per week 15 minuten te laten werken 
in BOUW!. 

- Voor rekenen hebben we gezien dat het automatiseren bij alle groepen nauwelijks vooruit is 
gegaan. Er is in de dagtaken wel rekening gehouden met het onderhouden hiervan, maar het 
ontbreken van de structuur en begeleiding van de vakspecialist heeft te weinig groei opgeleverd. 

- Groep 5 en 7 zijn groepen met veel onderliggende (leer)moeilijkheden en zeer verschillende 
onderwijsbehoeften. Voor deze groepen was het wegvallen van de dagelijkse schoolstructuur, de 
intensieve begeleiding op zorgniveau 2 en 3, en het ontbreken van de fysieke lessen van invloed op 
de resultaten, voor alle vakgebieden.  

 



Nationaal Programma Onderwijs   

Interventies 

Actie Gevolg Resultaat 
organisatorisch 

Doel juni 2022 

De vakken Engels en 
Fries worden bij de 
vakspecialisten 
weggenomen. Hier 
komt een aparte 
specialist voor, die 
boven formatie extra 
uren kan draaien. 

De stamgroeptijd die 
hiervoor stond, wordt 
extra workshoptijd. De 
vakspecialisten 
kunnen deze tijd 
besteden aan 2 extra 
workshoprondes voor 
rekenen, taal, spelling 
en (begrijpend) lezen.  

Per vakgebied (Spelling, 
rekenen, taal en 
(begrijpend)lezen 
betekent het wegvallen 
van Fries en Engels 2x 
een half uur extra 
gerichte inoefening per 
week. 
 
Het extra inzetten van 
een specialist op 
maandag en dinsdag 
maakt dat op deze dagen 
de groepen niet 
samengevoegd hoeven 
te worden en de 
instructiegroepen klein 
kunnen blijven. 
Daarnaast kan een groep 
vaker of langer 
ingeroosterd worden bij 
de vakspecialisten. 

Voor groep 4 t/m 8: 
minimaal 80% van de 
leerlingen scoort op of 
boven de bandbreedte 
op basis van het 
leerpotentieel. 
 
Minimaal 40% van de 
leerlingen scoort niveau 
A of B en 
maximaal 40% van de 
leerlingen behaalt 
niveau D of E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op maandag en 
woensdag worden de 
gymlessen door een 
buurtsportcoach 
gegeven. 

De vakspecialisten 
kunnen op school 
blijven en hebben op 
beide dagen 2 
workshoprondes extra 
om de resterende 
groepen, in kleine 
groepjes, extra te 
begeleiden. 

Per vakgebied (Spelling, 
rekenen, taal en 
(begrijpend)lezen 
betekent dit 4x een half 
uur extra gerichte 
inoefening per week. 

Materialen voor 
bewegend leren 

Op het speelplein is 
een interactieve 
beweegvloer 
aangelegd. 
In de hal hangt een X-
wall 
De traptreden zijn 
bestickerd met tafels. 

Buiten, in de hal en op 
de trappen kunnen 
kleine groepjes kinderen 
met rekenen, spelling etc 
oefenen met het 
automatiseren. 
Samenwerking wordt 
bevorderd.  
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Actie Gevolg Resultaat 

organisatorisch 
Doel juni 2022 

Aanschaf Letterster 
NPO 3 jaar: Licentie, 
online training en 
rapportage 
 

Leerlingen werken op 
hun eigen niveau in 
Letterster. Iedere drie 
maanden wordt dit 
niveau bepaald en op 
basis hiervan komt 
een curriculum voor 
twaalf weken 
beschikbaar. In die 
periode staat wekelijks 
één 
spellingmoeilijkheid 
centraal en wordt 
daarnaast geoefend 
met het lezen. De 
geboden 
ondersteuning past bij 
de hiaten in de 
ontwikkeling van de 
leerling.  
 

Het onderdeel spellen 
kan de leerling 
zelfstandig maken. Zo 
kan de leerling gericht 
tijdens het zelfstandig 
werken in de ateliers 
gericht werken aan 
eventuele hiaten. Voor 
de vakspecialist is het 
inzichtelijk waar aan 
gewerkt wordt, en hoe 
ver de leerling is. Terwijl 
in dit programma 
gewerkt wordt heeft de 
vakspecialist spelling 
effectief extra tijd om 
een andere groep extra 
instructie te bieden. 
 
Het onderdeel lezen gaat 
samen met een tutor. 
Dankzij de tutorials, 
uitlegvideo’s van een 
orthopedagoog en 
visuele en auditieve 
ondersteuning is het 
voor een leerling 
makkelijk om zelf aan de 
slag te gaan in Letterster, 
de tijdsinvestering voor 
dit vakgebied kan dus 
nog naast de reguliere 
lessen (of zelfs thuis) 
ingeroosterd worden. 

Voor groep 4 t/m 8: 
minimaal 80% van de 
leerlingen scoort op of 
boven de bandbreedte 
op basis van het 
leerpotentieel. 
 
Minimaal 40% van de 
leerlingen scoort niveau 
A of B en 
maximaal 40% van de 
leerlingen behaalt 
niveau D of E.     

Cursus ‘met sprongen 
vooruit’ groep 1-2 en 3-
4 en bijpassende 
rekenmaterialen 

De rekenspecialist en 
de onderwijsassistent 
volgen de cursus en 
krijgen voor de 
onderbouw meer 
handvaten mbt het 
rekenaanbod voor de 
jongere leerlingen. 
 
De kleutermeester 
gaat de cursus nog 
volgen, in navolging 
van de andere 
kleuterjuffen, om de 
doorgaande lijn te 
waarborgen. 

Zowel tijdens de 
reguliere instructielessen 
als tijdens de instructies 
en verwerking op 
zorgniveau 2 en 
zorgniveau 3 sluiten de 
werkwijzen van de 
rekenspecialist en de 
onderwijsassistent op 
elkaar aan.  
 
Er is voldoende 
materiaal aanwezig om 
te kunnen differentiëren. 

Voor groep 3 t/m 5: 
minimaal 80% van de 
leerlingen scoort op of 
boven de bandbreedte 
op basis van het 
leerpotentieel. 
 
Minimaal 40% van de 
leerlingen scoort niveau 
A of B en 
maximaal 40% van de 
leerlingen behaalt 
niveau D of E.   
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Middelen 

Voor OBS De Steven is er een bedrag van € 81.200 beschikbaar gesteld. De besteding van deze gelden 
worden op deze wijze verdeeld.  

Welke investering: Kosten: 
Letterster NPO 3 jaar: Licentie, online training en 

rapportage 
€ 649 p.j. 

Buursportcoach woensdag (3,5 uren per week)  € 6.500 
Extra formatie om vakspecialist ma/di/do buiten 

groep te plaatsen  
- Mirjam 2 uur 18 minuten, Silvia 4 uren, 

nieuwe 18 uren     
(samen 24 uur en 18 minuten à 

ongeveer 0.6 WTF formatie extra) 
 

€ 50.000? 

Cursus met sprongen vooruit 1-2   € 500 
Cursus met sprongen vooruit 3-4 (2x)  € 1.000 

Totaalset materialen met sprongen vooruit 1-2 € 2.280 
Totaalset materialen met sprongen vooruit 3-4 € 2.590 

Werkbladenmap met sprongen vooruit 3-4  € 94,40 
Bewegend leren materialen voor binnen en buiten 

(x-wall, tafeltrappen, interactieve speelvloer etc) 
€ 17.586,60 

  
Totaal € 81.200 

 

Het voornemen van de regering is om voor schooljaar 2022-2023 opnieuw middelen beschikbaar te 
stellen. We bekijken gedurende schooljaar 2021-2022 óf en welke interventies dan nodig zijn. 

De voornemens uit dit plan van aanpak worden verwerkt in het schooljaarplan van 2021-2022. 

Reactie bestuur: 
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Formatief voorstel: 

 Planetarium 
1/2 A 

Planetarium 
1/2 B 

Museum 
Martena 

3/4/5 

Martenat
uin 

3/4/5 

Kaatsmuseum 
6/7/8 

Sjukelan 
6/7/8 

Extra 
formatieve 
inzet, naast 

stamgroepen 
Maandag-
ochtend 

 
Mirjam 

 
Erwin 

 
 

 
Iris 

 
Cato 

 
Marco 

 
Silvia 

Maandag-
middag 

 
Mirjam 

 
Erwin 

  
Iris 

 
Cato 

 
Marco 

 
Silvia 

Dinsdago-
chtend 

 
Mirjam 

 
Erwin 

  
Jolanda 

 
Cato 

 
Marco 

 
Silvia 

Dinsdag-
middag 

 
Mirjam 

 
Erwin 

  
Jolanda 

 
Cato 

 
Marco 

 
Silvia 

Woensdag-
ochtend 

 
Erwin 

8.00-13.00 
Silvia 

 
Iris 

 
Jolanda 

 
Cato 

 
Marco 

 
BSC 

Donderdag-
ochtend 

 
Mirjam 

 
Erwin 

 
Iris 

 
Jolanda 

 
Afke 

 
Marco 

 
Silvia 

Donderdag-
middag 

 
Mirjam 

 
Erwin 

 
Iris 

 
Jolanda 

 
Afke 

 
Marco 

 
Silvia 

Vrijdag-
ochtend 

 
Erwin 

 
Silvia 

 
Iris 

 
Jolanda 

 
Afke 

 
Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WTF Uren Uren ingezet volgens 
bovenstaande rooster 

Mirjam 0.6172 24 u 42 m 27 (uitbr van 2 uur 18 min) 
Silvia 0.8000 32 uur 36 (uitbreiding 4 uur) 
Marco 1.0000 40 uur 40 
Afke 0.4794 - bapo 17 u 13 m 15 (-2 uur 13 minuten) 
Erwin 1.0000 40 uur 40 
Jolanda 0.7658 31 uur 31 
Iris 0.7658 31 uur 31 
Cato - bapo 25 25 
Akkelien 0.4327 18 u 31 m  
Nieuw 0.4500 18 u 18 u 


