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Format Schoolprogramma NPO 

Thema 1: Verlengde schooldag, bouwklas 

 

 

Doelen Activiteiten Gewenst resultaat Planning Wie Kosten 

Bouwcoördinatoren, ib’ers, 

directie en leerkrachten 

hebben een actueel overzicht 

van de leervertragingen per 

groep.  

 

Ontwikkelen van een 

dagelijkse routine op het 

gebied van studievaardigheden 

voor de kinderen. 

 

Leerkrachten en leerlingen 

werken samen doelgericht om 

leervertraging weg te werken. 

 

Leervertragingen op het gebied 

van begrijpend lezen, spelling 

en rekenen zijn aan het einde 

van het schooljaar 2021-2022 

weggewerkt. 

Het begeleiden van 

kleine groepjes 

kinderen. Deels onder 

schooltijd en deels na 

schooltijd. 

 

Er wordt met de 

kinderen gewerkt op 

het gebied van 

rekenen, begrijpend 

lezen en spelling. 

Het gewenste 

resultaat is dat de 

kinderen op de LOVS 

CITO toetsen, die 2x 

per jaar worden 

afgenomen, een 

vooruitgang laten 

zien. Het kind scoort 

conform het 

functioneringsniveau 

van het leerjaar. Per 

half jaar groeien is 

de normale groei 5 

dle maanden. De 

verwachting is dat 

de kinderen 

minimaal 5dle 

maanden of meer 

groeien. Ook kun je 

dit meten met de 

vaardigheidsscore 

doelen die gesteld 

Maandag, dinsdag 

en donderdag 

gedurende het hele 

schooljaar. 

 

6 blokken van 6 

weken. 

 

Per blok wordt er 

bepaald welk 

lesaanbod wordt 

behandeld. Aan het 

einde van het blok, 

na 6 weken is de 

lesstof die van 

tevoren is bepaald 

allemaal behandeld. 

BSO 

Communitykids 

(inpandige BSO) 

 

Groep 1/ 2, 3, 4, 5, 

6 en 7 

7500 euro per 

maand x 10 

maanden = 75000 

euro voor 1 

schooljaar. 

 

Voor 2 schooljaren 

is het 75000x 2 = 

150000 euro 

Beschrijf wat je wil bereiken. Dit kan op 
verschillende niveaus (school, mogelijk bouw en 
groep en mogelijk op leerlingniveau in algemene 
termen). Indien relevant kunnen ook tussendoelen 
of mijlpalen genoemd worden. 

Wat gaan jullie doen om deze 
doelen te bereiken? Wat zijn de 
acties en interventies om de doelen 
of mijlpalen te realiseren? 

Wat is het gewenste resultaat? 
Hoe wil je nagaan of het doel is 
bereikt? Hoe of wat zie je dan bij 
leerkrachten? Hoe of wat zie je 
dan bij leerlingen? Hoe wordt dit 
inzichtelijk gemaakt 
(succescriteria of prestatie-
indicatoren)? 

Wanneer moet het doel bereikt 
zijn? Zijn er eventueel 
tussenstappen? 

Wie gaat de activiteiten doen? 
Eventueel onderscheid maken 
tussen wie uitvoert en wie 
verantwoordelijk is. 

Wat zijn de kosten om het doel te 
bereiken en de activiteiten uit te 
voeren? 
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zijn door de 

inspectie. 

 

Het gaat erom dat 

de leervertraging 

aan het eind van het 

schooljaar ingelopen 

is. Zie toelichting 

 

Toelichting: 

Door de coronacrisis en de twee lockdowns zijn er bij een deel van de kinderen leervertragingen opgetreden. Dit is vermoedelijk deels veroorzaakt 

doordat de kinderen tijdens de lockdowns meer in de moedertaal hebben gesproken. Door een verlengde schooldag krijgen kinderen meer uren per 

dag aanbod in de Nederlandse taal. 

 
We merken op ‘t Koggeschip dat het ouders vanwege de taal vaak niet lukt om kinderen te ondersteunen met (huis) werk. Ouders vragen veel naar 

mogelijkheden om dit op school op te vangen. Voor de kinderen in de groepen 1/ 2 en 3 willen we graag de ondersteuning van de bouwklas onder 

schooltijd inzetten tussen 12:00 en 14:00 uur. Voor deze kinderen duurt een verlengde schooldag te lang. Voor de kinderen van groep 4 t/ m 7 start 

de verlengde dag meteen na schooltijd. De bouwklas plant een kort eet en drink moment in en gaan dan aan het werk.  

 

De bouwklas heeft nauw contact met de groepsleerkrachten en de intern begeleiders. Hierdoor is het aanbod voor bijna alle kinderen op maat. In 

onze orthotheek staan veel mappen en boeken met remediërend werk, hier wordt gebruik van gemaakt in combinatie met digitale programma's. 

 

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst de bouwklas opgestart en we merken dat de kinderen er graag heen gaan. Het lijkt erop dat de kinderen op 

sociaal emotioneel gebied ook baat hebben bij het werken in kleine groepjes. De kinderen krijgen meer zelfvertrouwen. Dit komt onder andere omdat 

zij meer succeservaringen hebben. Door de extra hulp weten ze ook beter welke leerstrategieën zij kunnen gebruiken. Ze leren tevens om te gaan met 

een tegenslag, wat ze moeten doen als iets niet lukt of als het kind er zelf niet uitkomt. 

Er zijn 6 blokken van 6 weken waarin kinderen kunnen deelnemen aan de bouwklas. 2 blokken voor de zwakke kinderen, 2 blokken voor de 

gemiddelde kinderen en 2 blokken voor de sterke kinderen. Op deze manier komen alle niveaus binnen de school aan bod.  
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Er kunnen per blok 3 kinderen per leerjaar deelnemen. Voorbeeld: groep 4 bestaat uit 3 groepen dus 9 kinderen per blok als het om de gemiddelde en 

sterke kinderen gaat. De blokken dat de zwakke kinderen mogen komen kunnen er 2 kinderen per leerjaar komen. Dit omdat we merken dat de 

niveaus van de kinderen ver uit elkaar kunnen liggen en dat de concentratie niet ten goede komt. 

 

De leerkrachten selecteren de kinderen zelf. Per bouw 1/ 2, 3,4,5 en 6,7, 8 is er 1 persoon verantwoordelijk vanuit 't Koggeschip, de bouwcoördinator, 

om de geselecteerde leerlingen door te geven aan Communitykids. 

 De bouwcoördinator zorgt ervoor dat de ouders worden ingelicht, via Social schools, over deelname aan een blok bouwklas. Voor ouders betekent dit 

dat hun kind op een ander moment uit school zou kunnen komen. Ouders hoeven verder niet iets te doen voor de bouwklas. Omdat het van 

subsidiegeld betaald wordt, is het nu kosteloos voor ouders. 3x per jaar wordt er een evaluatie gepland met Communitykids, bouwcoördinatoren, 

interne begeleiding en directie. Waar nodig wordt de begeleiding aangepast. Communitykids houdt zelf een logboek bij wat zij met de kinderen doen 

en schrijven aan het einde van het jaar een verantwoording over hetgeen zij hebben gedaan. 

 

Uiteindelijk gaat het erom dat de leervertraging van de kinderen wordt ingelopen. Er worden meerdere interventies ingezet. Het is moeilijk meetbaar 

of de kinderen daadwerkelijk alleen door de bouwklas vooruitgang boeken. Wij kunnen via de LOVS CITO toetsen meten of kinderen op 

functioneringsniveau en op dle niveau gegroeid zijn. Ook kunnen we via de methode toetsen kort gestelde doelen meten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 van 13     |     NPO schoolprogramma ’t Koggeschip 

 

 

Thema 2:  ICT onderwijs 

Doelen Activiteiten Gewenst resultaat Planning Wie Kosten 

Er is een bezetting 

van 1 op 2 met 

devices, schoolbreed 

één device per 2 

kinderen. 

Aanschaffen van 300 

devices. Op 't Koggeschip 

zitten 521 kinderen bij de 

start van het schooljaar. 

Gedurende het jaar 

stromen er nog kleuters 

bij en eindigen we rond 

de 560 kinderen. 

Groep 1/2; 5 per groep. 

Groep 3 t/m 6; 1 per 2 

kinderen.  

Groep 7/8; ieder kind 

een eigen device.    

Start van het 

schooljaar 2021-2022 

worden 300 devices 

besteld, geleverd en 

ingezet.  

De devices worden 

aangeschaft door 

de ICT-werkgroep 

van 't Koggeschip in 

overleg met directie 

vanuit het eigen 

NPO-deel van 70% 

300 X € 300 =  

€ 90.000 

De groepen laten een 

gemiddeld resultaat 

zien op de 

methodetoetsen 

rekenen. Daarnaast 

groeit het 

groepsmiddelde van 

de cito rekentoets 

met het dubbele van 

de gewenste 

vaardigheidsscore en 

dle groei zoals 

bepaald door de 

inspectie.  

De kinderen werken op 

een device. 

De devices worden 

ingezet bij de nieuwe 

rekenmethode omdat 

deze voor een groot deel 

digitaal aangeboden 

wordt. 

 

De kinderen oefenen de 

aangeboden lesstof 

(automatiseren) in op 

een device m.b.v. 

software.  

De software wordt 

adaptief ingezet. 

Aan het einde van 

het eerste kwartaal. 

De kinderen van de 

groepen 3,4,5,6,7,8 

krijgen onderwijs 

van ICT-ers die 

bekostigd worden 

vanuit het 

bovenschool NPO-

budget van 30% 

(Blended Learning) 

Doordat de 

medewerkers op 't 

Koggeschip steeds 

vaardiger worden 

en doordat we 

meegaan met 

vernieuwingen op 
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het gebied van 

nieuwe materialen 

en methodes 

dragen we er 

gezamenlijk zorg 

voor dat de 

vaardigheden 

worden geborgd. 

Tevens werken we 

met een ICT-

leerteam. Dit is 

klein groepje 

medewerkers dat 

samen kijkt naar 

wat goed gaat en 

wat niet. Zij 

instrueren het team 

ook in welke 

stappen er worden 

genomen. Dit 

leerteam heeft 

nauw overleg met 

de directie. 

De kinderen oefenen 

de aangeboden 

lesstof 

(automatiseren) in op 

een device m.b.v. 

software.  

De software wordt 

adaptief ingezet.  

Kinderen wordt geleerd 

hoe ze om moeten gaan 

met een device en de 

digitale leeromgeving 

(Zuluconnect).  

 

Kinderen zijn in staat om 

met een device te 

kunnen werken in de 

digitale omgeving. Ze 

kunnen zelfstandig het 

device opstarten, 

inloggen in Zuluconnect, 

het juiste programma 

November 2021. De leerkracht van 

de groep. 
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 opstarten, hiermee 

werken en het device 

afsluiten.  

Kinderen hebben een 
device, zodat ze 
toegang hebben tot 
de digitale wereld. 
 

De kinderen leren hoe ze 

informatie op internet op 

kunnen zoeken.  

 

De kinderen weten 

welke websites geschikt 

zijn om informatie te 

vergaren. Ze gebruiken 

deze kennis bij het 

thematisch werken in de 

groep.  

Einde schooljaar 

2021-2022.  

 

De leerkracht van 

de groep. 
 

Kinderen kunnen op 

afstand onderwijs 

volgen.  

Wanneer een groep geen 

les heeft, worden de 

devices ingezet voor 

afstandsonderwijs. 

De kinderen krijgen 

thuis via een device les 

van een leerkracht als ze 

niet op school kunnen 

komen met hun groep.  

Einde schooljaar 

2021-2022. 

De leerkracht van 

de groep. 
 

De kinderen zijn 

mediawijs. 

De kinderen krijgen les in 

media wijsheid. Het 

internetprotocol wat 

onlangs vernieuwd is 

door het leerteam ICT 

wordt hierbij ingezet. 

Verder wordt via het 

leerteam ICT besloten 

welke stappen er worden 

gezet. 

Kinderen kunnen op een 

verantwoorde manier 

werken in de digitale 

wereld. Er zijn minder 

ruzies. 

Einde schooljaar 

2021-2022. 

 

De leerkracht van 

de groep. 
 

De ICT werkgroep 

heeft een actueel 

beeld van de 

nieuwste ICT 

ontwikkelingen die 

relevant zijn voor 't 

  Elke 6 weken komt 

de werkgroep bijeen  

ICT werkgroep 
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Koggeschip, zoals 

aanbod en methodes. 

 
 
Toelichting: 
We willen bij de start van het schooljaar 2021-2022 300 devices aanschaffen. Door de lockdowns hebben we gemerkt hoe belangrijk het is dat zowel 
de leerkrachten en leerlingen genoeg verstand hebben van de digitale wereld. Natuurlijk hebben we nu weer fysiek onderwijs, maar wat we het 
afgelopen jaar op ICT-gebied hebben geleerd, willen we niet verliezen. 
De nieuwe onderwijsmethodes van onder andere rekenen zijn ook zo ingericht op een groot digitaal onderdeel. Willen we de kinderen het complete 
lesaanbod geven, dan is het noodzakelijk dat de kinderen op een device deze opdrachten kunnen maken. Kinderen kunnen dan op het eigen niveau 
remediëren en automatiseren. 
Kinderen hebben thuis al op jonge leeftijd de beschikking over telefoon, ipad of spelcomputer. Op school merken we regelmatig dat kinderen ruzies 
online hebben. Door kinderen al op jonge leeftijd het een en ander over mediawijsheid te leren hopen wij dergelijk excessen te voorkomen. 
 
We borgen ICT doordat online wordt bijgehouden wat de kinderen op de software maken. Per jaar wordt 2x geëvalueerd welke software we hebben 
en wat wel en niet wordt gebruikt. 
Belangrijk is dat de software bij o.a. rekenen en nieuwsbegrip echt een onderdeel is van de methode. Als we de software niet aanbieden, dan missen 
de kinderen een deel van de stof van het leerjaar. 
Bovenschool is er een ICT-werkgroep die zich verdiept in de nieuwste ontwikkelingen op ICT-gebied. 
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Thema 3: Bewegingsonderwijs 

Doelen Activiteiten Gewenst resultaat Planning Wie Kosten 

Concentratie en focus 

verbeteren, door 

kinderen veel te laten 

bewegen. 

 

 

Bewegingsonderwijs in 

kleine groepjes van 

maximaal 6 kinderen, 

die een motorische 

achterstand hebben. 

Hierdoor is er meer 

aandacht voor de 

kinderen. 

Kinderen motorisch 

sterker maken. 

De vakleerkrachten 

meten dit meerdere 

keren per jaar met de 

metingen (mambo en 

sambo metingen) die 

daar het meest 

geschikt voor zijn. Zo 

bepalen zij ook wat er 

in het rapport komt 

te staan. 

2 lesdagen in de week  De lesdag wordt 

opgebouwd in 6 

momenten van 50 

minuten per groepje. 

De lessen worden 

gegeven door de 

vakleerkracht 

bewegingsonderwijs. 

De inhoud van de les is 

verdiepend op de 

motorische 

ontwikkeling. 

€29000 

De bewegingsonderwijs 

leerkracht houdt de 

ontwikkeling van de 

kinderen bij. Hieruit 

komt naar voren welk 

kinderen extra 

ondersteuning 

behoeven. 

Betere concentratie 

en focus van de 

kinderen tijdens de 

rest van de schooldag 

   

Een bijdrage leveren 

om obesitas op school 

terug te dringen. 

Wij hebben ons via de 

gemeente 

ingeschreven voor 

deelname aan “de 
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gezonde school”. Er 

worden dan 5 thema's 

behandeld onder 

andere voeding en 

beweging staan dan 

erg centraal. Door 

meer te bewegen 

tijdens en na 

schooltijd en door 

kinderen meer inzicht 

te geven in voeding 

zou je obesitas 

mogelijk kunnen 

terugdringen. 

We werken nauw 

samen met de GGD en 

een fysiotherapeut die 

in school komt. Zo 

proberen we samen 

dit doel te bereiken. 

 

Toelichting 

Op 't Koggeschip krijgen de kinderen in de groepen 1 t/ m 8 twee keer in de week bewegingsonderwijs. We merken dat 50% van de kinderen hier baat 

bij heeft. Zeker 50% van de kinderen krijgt in hun vrije tijd weinig beweging en/of heeft een motorische achterstand of overgewicht. Samen met de 

GGD en fysiotherapeut worden deze kinderen in kaart gebracht. We hebben ons ingeschreven voor het project “gezonde school” en we hopen dat we 

hiervoor worden ingeloot. Buiten de extra bewegingsonderwijs lessen wordt erook aandacht besteed aan o.a. voeding en naschoolse activiteiten. 

Wetenschappelijk is het bewezen (zie artikel Mark Mieras, NRC 4 juni 2021) dat kinderen door extra beweging zich beter kunnen concentreren en 

focussen. Mark Mieras: “De eerste reflex bij achterstanden is harder werken: meer van hetzelfde en onder hogere druk. Dat werkt averechts, want 

hoe meer stress hoe lastiger de hersenen leren. Dat geldt het meest voor kinderen die opgroeien onder stressvolle omstandigheden en thuis minder 

kans krijgen om veerkracht te ontwikkelen. Kinderen die na school niet naar sport, dans en muziekles kunnen. Gras gaat niet sneller groeien als je er 

aan trekt, wel als je water en voedsel geeft. Muziek, sport, kunst en beweging zijn belangrijker dan we dachten, daar is de afgelopen dagen veel 
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onderzoek naar gedaan. Het positieve effect op de ontwikkeling is breed en is het grootst bij kinderen in achterstandssituaties. (Meer dan 60 % op 't 

Koggeschip).  

Fysieke inspanning laat de hersencellen groeien. Beweging versterkt het geheugen en verbetert vaardigheden voor zelfsturing, zoals aandacht, 

werkgeheugen, coördinatie, zelfbeheersing en taakgerichtheid.” 

 

Wij hebben nog meer geldstromen m.b.t bewegingsonderwijs. Dit gaat over de inzet van de BTO gelden na schooltijd (brede talentontwikkeling) en de 

VLOA-subsidie voor de inzet van de vakleerkrachten door de hele school. We houden dit gescheiden, omdat we de gemeentelijk subsidie inzetten om 

de hele klas te voorzien in 2x in de week bewegingsonderwijs les. 

Met de NPO-subsidie willen wij de kinderen meer aanbod geven, in kleine groepjes van maximaal 6 kinderen, op het gebied van de motorische 

ontwikkeling. Dit zal 1x in de week gebeuren. Wij willen de MRT in kleine groepjes geven. Omdat de kinderen zich dan in korte tijd sneller kunnen 

ontwikkelen. Dit is gebleken uit ervaring van MRT lessen op 't Koggeschip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema 4:  Muziekonderwijs 

Doelen Activiteiten Gewenst resultaat Planning Wie Kosten 
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Kinderen meer en op 

andere manieren 

kennis te laten maken 

met muziek. 

 

 

Kinderen krijgen 

wekelijks muziekles van 

een externe 

vakleerkracht waarbij 

zowel zang als het 

werken met 

muziekinstrumenten 

aan de orde komen. 

Andere talenten dan 

cognitieve worden 

aangeboord door 

muzikale lessen.  

3 lesdagen in de 

week. 

 

 

Externe 

vakleerkrachten 

muziekonderwijs bv 

van Aslan, hallo 

muziek  

 

 

€43500,- 

 

 

 

 

 

Kinderen leren zingen 

en muziek maken met 

kleine, handzame 

muziekinstrumenten 

Aanschaffen van kleine 

muziekinstrumenten.  

Te denken valt aan:  

-houten en metalen 

percussie-instrumenten 

-instrumenten met 

verscheidene hoog/laag 

geluiden 

-kleine 

snaarinstrumenten als 
kalimba 's 
-klokken 

-boomwhackers 

 Aan het begin van het 

schooljaar worden de 

instrumenten 

aangeschaft door een 

medewerker van de 

school in overleg met 

de vakleerkracht. De 

jaarplanning muziek 

2021-2022 zal hierin 

leidend zijn. 

Medewerker van 

school 

€50000,- 

 

 

 

 

 

 

Toelichting 

Op 't Koggeschip stond het muziekonderwijs dit schooljaar op een laag pitje. De afgelopen 10 jaar hebben wij gewerkt met het Leerorkest. 

Organisatorisch werd dit het laatste jaar steeds ingewikkelder op een school met om en nabij de 550 leerlingen. Inhoudelijk sloten onze visies niet 

meer feilloos op elkaar aan.  
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Mark Mieras: “Leerlingen die in de klas zingen en musiceren ontwikkelen hun empathie en leggen makkelijker sociaal contact. Bij jongens werd zelfs 

400 procent meer samenwerking gemeten. Zo wordt er minder buitengesloten en samen leren gaat beter dan alleen. Muziek helpt ook om een 

betere zelfsturing te ontwikkelen, ook een achilleshiel bij de groep kwetsbare kinderen. Muziek stimuleert de auditieve schors, het luistervermogen, 

waardoor de timing en klankherkenning verbetert en lees- en taalachterstanden makkelijker worden weggewerkt.   

Kinderen ondervinden in muziek bovendien niet de frustratie van hun achterstand. Al zingend worden ze meegenomen door de rest van de klas. 

Intrinsieke motivatie neutraliseert de faalangst.” 

 
Meer dan 60% van de leerlingen die naar 't Koggeschip gaan komen uit een achterstandssituatie. We denken daarom dat het extra aanbieden van 

bewegingsonderwijs en muziek kinderen kan helpen bij hun ontwikkeling. Met name bij muziek kunnen kinderen positieve ervaringen op doen. 

Kinderen worden blij en vrolijk van muziek, daardoor kunnen ze zich beter ontwikkelen. Daarnaast stimuleert muziek de taalontwikkeling.  
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Thema 5: Onbevoegde assistenten 

Doelen Activiteiten Gewenst resultaat Planning Wie Kosten 

Kinderen kunnen met 

behulp van pre-

teaching en remedial 

teaching aanbod de 

lesstof beter volgen 

en opnemen 

- Flitsen van letters 

- Lezen op leesniveau 
 

Leesniveau van de 

kinderen is 

leeftijdsadequaat. 

 

 
 

4 dagen in de week, 

2 studenten per dag, 

5 uur per dag. 

 

. 

 

 

2 studenten van Study 

tree 

40.000 euro. 

 

25 euro per uur x 5 

uur per dag = 125 

euro per student per 

dag. 

 

250 euro per dag x 4 

dagen = 1000 euro 

per week. 

 

1000 euro x 40 

lesweken = 40.000 

euro 

 

Automatiseren van 

rekensommen. 
 

Kinderen kunnen 

rekensommen 

automatiseren. O.a. + 

en – sommen, x 

sommen, : sommen 

etc. 

1 student voor de 

groepen 3 en 4 

 

Pre teaching van 

lesstof. 

Kinderen kunnen 

door pre teaching 

beter voorbereid aan 

de les beginnen. 

1 student voor de 

groepen 5 en 6. 

 

 

Toelichting: 
In een klas werken kinderen op verschillende niveaus. De leerkracht moet zoveel mogelijk differentiëren. Door extra handen in de klas kun je de 

kinderen meer aanbod in kleinere groepjes geven. We merken dat er kinderen zijn die meer tijd nodig hebben om de basis te beheersen. Hierdoor is 

het fijn voor kinderen om extra instructies en herhaling te geven. 
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