
Nationaal Plan 
Onderwijs 2021-2023
Schoolprogramma 
interventies
Onder voorbehoud van definitieve instemming door MR



Doel NPO:

• Vertragingen opgelopen door corona wegwerken en ook 
aanbod voor leerlingen die kunnen versnellen met behulp 
van de resultaten van de scan
• Implementeren, uitvoeren en monitoren van de 

gekozen interventies voor de schooljaren 2021 t/m 2023





Juni : presentatie en besluitvorming 
interventies

• Bekendmaking menukaart ministerie OCW
• Schoolleiding schrijft voorstel NPO-plan:
• Welke interventies passen bij het koersplan, de mogelijkheden van de 

school en de uitkomsten van de schoolscan?

• Presentatie aan de medewerkers
• Overleg met de secties
• Goedkeuring door de MR



NPO uitgangspunten

• Extra financiële middelen voor twee jaar voor wegwerken van sociale, cognitieve 
en executieve achterstanden bij leerlingen.
• De ingevulde schoolscan vormt de basis voor de geboden ondersteuning. 
• Afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling wordt er een keuze gemaakt uit de 

interventies.
• De keuze uit interventies komt tot stand met de mentor, de rapportvergadering, 

de leerling en ouders.
• De gekozen interventies passen bij de menukaart (a t/m f) en zijn zowel 

organisatorisch als formatief haalbaar. Interventies waaruit u kunt kiezen | Voorschoolse educatie, primair en 
voortgezet onderwijs | Nationaal Programma Onderwijs (nponderwijs.nl)

https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-kiezen


A. Meer onderwijs
Wat: Wanneer: Wie: Actie:

Herfstschool Sept-okt Leerlingen met 
startproblemen alle leerjaren

Mentor meldt aan

SE-training 2 weken voor SE-week Klas 4 leerlingen met SE-
tekorten over zijn

RT, taal en/of rekenachterstanden 
wegwerken op basis van eigen 
ervaringen en cito-scores

Okt-nov Leerlingen die door 
vakdocent in de les zijn 
getraceerd met 
achterstanden in combinatie 
met tegenvallende cito

Analyse cito-volgtoetsen koppelen aan 
leerlingbespreking

8 uur extra op lessentabel van leerjaar 1 
en 2 voor ict-vaardigheden, 
burgerschapsvorming, toneel en muziek

Hele jaar Alle leerlingen leerjaar 1 en 2



B. Effectiever onderwijs
Wat: Wanneer: Wie: Actie:

Werken met kleinere
groepsgroottes

Hele schooljaar Alle leerjaren waar mogelijk

Inzet klassenassistent biedt 
vakdocent ruimte voor directe 
instructie aan kleinere groep

Hele schooljaar Alle leerjaren waar mogelijk Werving klassenassistent

Inzet PB’ers voor zorgleerlingen, 
planning/organisatie, sociaal-
emotioneel, faalangst, etc.

Hele schooljaar Alle Rientjes-leerlingen TU waar nodig bij PB’ers

Instructietafels tijdens de les Hele schooljaar tijdens de les Alle vakdocenten Eventueel inrichting lokaal 
aanpassen



C. Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wat: Wanneer: Wie: Actie:
Startprogramma voor groepsvorming/
Binding (sport en cultuur) + startgesprekken mentor-
ouder-leerling in week 1 (doelen stellen)

eerste schoolweek Alle leerjaren

Talentontwikkeling stimuleren (lego league, 
debatclub, leerlingenraad, GSA, …)

Hele schooljaar Alle leerjaren

Inzet schoolcoaches / buurtcoaches Gedurende het jaar Alle leerjaren

Klimhal huren voor extra aanbod LO (‘op elkaar 
bouwen en elkaar vertrouwen’)

Leerjaar 3 Sectie LO contact klimhal



D. Executieve functies
Wat Wanneer Wie Actie

Inzet PB’ers voor zorgleerlingen, 
planning/organisatie, sociaal-
emotioneel, faalangst, etc.

Hele schooljaar Alle Rientjes-leerlingen TU waar nodig bij PB’ers

Speciale aandacht in Rientjes 
OntwikkelPlan voor vaardigheden 
presenteren, samenwerken en 
refleceteren

Hele schooljaar Alle klassen

Remind learning programma voor 
zelfvertrouwen, eigenaarschap, 
growth mindset (programma 
bovenbouw en scholing 
mentoren)

bovenbouw AL BB legt contact met Remind
Learning



• Klassenverkleining onderbouw en waar mogelijk in bovenbouw
• Dakpanklas 1 hv
• Inzet RT’er (tijdelijk)
• Inzet klassenassistent (tijdelijk)
• Inzet stagiaires – intensivering opleidingsschool
• Remind learning programma voor zelfvertrouwen, eigenaarschap, growth mindset

(programma bovenbouw en scholing mentoren)

E. Extra inzet



F. Faciliteiten en randvoorwaarden

Wat: Wanneer: Wie: Actie:
Scholing m.b.t. differentiëren in de les (bijv. 
Instructietafels) en keuzes maken voor leerlingen

Alle docenten

Scholing growth mindset Mentoren BB

Startgesprekken in week 1 met alle leerling-ouder-
mentor

Jaarprogramma aanpassen

Streetbeats-uitvoering klas 1 voor ouders in week 1 
(startprogramma)

Week 1 Leerlingen klas 1 Ouders uitnodigen

Musical klas 1? + opvoering ouders



Verdere 
bespreking in 
secties en op 
dinsdagmiddag


