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Week van respect              08-11-2021 

Voorlichting VO  

Groepen 8 
             10-11-2021 

Studiedag              17-11-2021 

Open entree   02-12 en 07-12-2021 

Sintviering              03-12-2021 

Kerstviering              22-12-2021 

Vrij              24-12-2021 

Voor de meest actuele 

data kijkt u op: 

www.wolderweide.nl  

Van Beekweg 7 

3851 LP Ermelo 

info@lunchkidz.nl 

www.lunchkidz.nl 

06 19252270 

06 33375003 

                                     

Inzet NPO gelden 
 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een investeringspro-

gramma van het kabinet voor de komende 2 jaar om de gevolgen      

van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen.                             

Het NPO is gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs, op 

het inhalen en compenseren van vertraging. Hiervoor wordt in totaal 

8,5 miljard euro geïnvesteerd. Dit betekent dat alle basisscholen,      

middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs de komende 2 

jaren extra geld ontvangen. Wolderweide heeft een bestedingsplan 

NPO opgesteld en deze is o.a. besproken met de Medezeggenschaps-

raad. Wij hebben een analyse (de schoolscan) gemaakt om te kijken 

waar de knelpunten bij leerlingen zitten en vervolgens een plan, het 

NPO bestedingsplan, waarin duidelijk beschreven staat waar behoefte 

aan is en voor welke interventies wij kiezen.  Wolderweide heeft met 

name gekozen voor de volgende punten: 

- verbetering rekenen en taal bij kleuters; 

- verbetering rekenen, lezen en spelling in groep 3 t/m 8; 

- verbetering rekenen, lezen en spelling bij meerbegaafde          

leerlingen  in groep 3 t/m 8; 

- verbetering leerklimaat en motivatie van leerlingen door muziek; 

- scholing team (basis op orde); 

- aanschaf ondersteunend lesmateriaal (laptops e.d.). 

- extra inzet vakdocent gymnastiek en IB. 

 

Bovenstaande punten worden bereikt door onder andere de inzet van 

extra leerkrachten en overig ondersteunend personeel. 

Wolderweide heeft het geluk dat een aantal leerkrachten binnen ons 

eigen team extra wil werken. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om 

extra personeel in te zetten. Vele scholen hebben deze mogelijkheid 

niet i.v.m. het lerarentekort. Concreet betekent dit: 

Juf Linda T extra voor ondersteuning bij de kleutergroepen 

(donderdag) 

Juf Elvira extra voor ondersteuning bij de midden/

bovenbouwgroepen (vrijdag) 

Juf Linda R extra (2 dagen) voor RT (Remedial Teaching)(maandag 

en dinsdag) 

Juf Heidi (externe RT-er) ( 8 uur in de week) 

Juf Monique extra voor de verrijkingsgroep (dinsdag) 

Juf Lara extra Interne begeleiding  (maandag) 

Gymdocent (maandagmiddag) 
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Bovenstaand kan alleen werken als er géén uitval van leerkrachten is.  

Helaas moeten wij constateren dat door uitval van leerkrachten (ziekte) niet altijd het NPO plan kan worden 

uitgevoerd. De vervangingspool is leeg waardoor wij zelf de vervanging intern moeten oplossen. Hierdoor 

moet er een keuze gemaakt worden om bijvoorbeeld i.p.v. de inzet van RT (Remedial Teaching) deze leer-

kracht voor de groep te zetten. De groep kan dan onderwijs krijgen en hoeft niet naar huis. De groep gaat in 

principe altijd voor, maar daardoor kan het plan dus niet altijd uitgevoerd worden. Wel zijn wij blij dat wij op 

deze wijze een vangnet hebben bij eventuele uitval van leerkrachten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                    


