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A. Meer onderwijs(tijd) om bij groepen leerlingen en vaardigheden bij te spijkeren 

 Activiteit/interventie Groep(en) Doelstelling Kosten 

1. Ophoging/uitbreiding van het minimum aantal 
lesgebonden uren per jaar van 940 naar 960 uur 

1 t/m 8 160 uur extra onderwijs gedurende de schoolloopbaan van 8 jaar €   

2.  Voor- en vroegschoolse interventies 3-jarigen In samenwerking met de kinderopvang/peuterspeelzaal 
Gepland in 2022-2023 (Schoolplan) 

€ 

 

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren 

 Activiteit/interventie Groep(en) Doelstelling Kosten 

1. Een-op-een begeleiding, individuele instructie 
en instructie in kleine groepen 

1 t/m 8 De inzet van een onderwijsassistent (wtf 0,6) zorgt voor gerichte inzet, 
interventies, instructievormen en begeleiding om de kinderen die dat 
nodig hebben verder te helpen in hun ontwikkeling (zie ook E.2.) 

€  32.400 

2.  Directie instructie 1 t/m 8 Het EDI model wordt in alle groepen bij relevante instructies toegepast €    

3. Technieken voor begrijpend lezen en begrijpend 
luisteren 

1 t/m 8 Leerkrachten worden geschoold en Close Reading wordt d.m.v. 
verschillende leestechnieken en gevarieerde teksten in alle groepen 
toegepast 

€   2.000 

4. Leren van en met medeleerlingen 1 t/m 8 Samenwerkend leren en tutoring (bij technisch lezen) worden toegepast 
bij intructie en verwerking 

€ 

5. Feedback  1 t/m 8 Met alle leerlingen wordt minimaal twee keer per jaar een gepland en 
gefaciliteerd feedback gesprek (kindgesprek) gevoerd. 

€ 

6. Thuis lezen activeren 1 t/m 8 Met inzet en uitbreiding van de schoolbibliotheek en betrokkenheid van 
de ouders wordt het thuis lezen aangemoedigd  

€   3.000 

 



 

 

 

F. Faciliteiten en randvoorwaarden 

 Activiteit/interventie Groep(en) Doelstelling Kosten 

1. Ouderbetrokkenheid  1 t/m 8 Naast de betrokkenheid van ouders bij de school willen we ouders meer betrekken 
bij de dagelijkse gang van zaken en het onderwijsaanbod (ouderparticipatie) 

€   

 

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen 

 Activiteit/interventie Groep(en) Doelstelling Kosten 

1. Interventies gericht op het 
welbevinden van de leerlingen 

1 t/m 8 In het begin van het schooljaar krijgen de groepen 3 t/m8 een Rots en Water 
training aangeboden, bestaande uit acht lessen tussen de zomervakantie en de 
herfstvakantie. Voor de kleutergroepen wordt een activiteitenaanbod door de 
eigen leerkracht bezorgd. 

€   8.900 

2.  Bewegend leren 1 t/m 8 Het team volgt een scholing “bewegend leren” en past de theorie toe in de praktijk €   4.000 

3. Sportieve activiteiten 1 t/m 8 De school heeft bewegen in haar profiel. We verzorgen op gezette tijden 
afwisselende en verbindende activiteiten. 

€   3.000 

4. Culturele activiteiten 1 t/m 8 We organiseren een startfeest aan het begin van het schooljaar met een aanbod 
aan culturele activiteiten. Daarnaast is er een structureel aanbod voor alle groepen 
op het gebied van muziek en theater. 

€   5.000 

D. Ontwikkeling van executieve functies van leerlingen 

 Activiteit/interventie Groep(en) Doelstelling Kosten 

1. Samenwerkend leren 1 t/m 8 Kinderen worden aangemoedigd en gemotiveerd door een gevarieerd en 
onderbouwd aanbod van samenwerkingsmogelijkheden. 

€   

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning 

 Activiteit/interventie Groep(en) Doelstelling Kosten 

1. Klassenverkleining 8 De kleine groep 8 (15 lln.) wordt afzonderlijk begeleid om een extra impuls van de 
basisvaardigheden mogelijk te maken. Dit besluit is onderbouwd door de 
groepsresultaten (Focus PO). Inzet wtf 0,7 

€  52.500 

2.  Onderwijsassistenten  1 t/m 8 Zie ook B.1. € 


