
 

 

 
Kwaliteitskaart NPO Duif 

 

 

Doel: 
In deze kwaliteitskaart is een overzicht gemaakt en verantwoording gegeven voor de keuzes die 
wij als voorstel neerleggen bij het team en de MR om onze NPO gelden effectief en duurzaam in te 
zetten. 
 

Schoolscan: 
 
Bronnen schoolscan: 

1. CITO LVS E- toets september 2020 en M-toets maart 2021 
2. BOSOS groep 1/2 
3. Sociaal domein: ZIEN, vragenlijsten sociale veiligheid, beschrijving onderwijsbehoeften 

populatie De Duif t.a.v. specifieke onderwijsbehoeften 
4. Analyse IEP toets juni 2021 
5. Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, november 2021 

 

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) november 2021 na lockdown 1 
Landelijk beeld over alle onderdelen heen zijn de negatieve effecten van de COVID-19-crisis groter 
voor: 
• Leerlingen van een lage sociaaleconomische achtergrond 
(leerlingen waarvan de ouders een laagopleidingsniveau, laag inkomen, en/of geen betaald 
werk hebben) 
• Leerlingen uit eenoudergezinnen 
• Leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond 
 
Op De Duif zijn er t.o.v. het landelijk gemiddelde behoorlijk meer leerlingen die aan deze drie 
kenmerken voldoen. (schoolweging 33,74) 
 

Aanpak subsidies achterstanden corona 2020-2021 
 
Al eerder heeft De Duif een subsidie toegewezen gekregen om de achterstanden van corona aan 
te pakken. Bij beide keren is gekeken naar het gebied kwalificatie en daarnaast ook personificatie/ 
socialisatie. 
 
De insteek is daarin geweest: 
Kwalificatie: 

 
- Inzet extra rekenen groep 4 t/m 7 door Opdidact 

 



Personificatie/ socialisatie 
 
Welbevinden: 
Programma Indigo en Centrum voor de kunsten groep 3 en 4: leerlingen uit deze groepen uiten 
hun gevoelens tijdens muziek, beeldend en spel, middels gesprekken met gespecialiseerde 
medewerkers. De koppeling met SMW is er om deze leerlingen breed in beeld te hebben. 
 
Deze subsidies starten na de zomervakantie en lopen door tot eind 2021 
 
 

 

Voorstel inzet NPO gelden 

Wat? Hoelang? Waar? Wie? Kosten? Valt onder: 

Aanpak/ methode 
sociaal emotioneel 
leren 

Twee jaarlijks Info volgt €30.000,00 Populatie/ 
professionalisering/ 
welbevinden 

Het team van De duif zoekt een aanpak of methode die een pedagogische lijn in de school brengt. Schoolbrede 
afspraken, werkvormen en een gezamenlijke taal helpen de leerkrachten om het klimaat binnen De Duif veilig te 
krijgen en een setting te creëren waar leerlingen mogen leren, oefenen, en ontwikkelen. Te denken valt aan 
bijvoorbeeld “Vreedzame school”, The leader in me, Kwink enz. 

De sociale veiligheid heeft meer gerichte aanpak nodig, passend bij de doelgroep, met een doorgaande lijn en 
eenduidigheid. 
 
Menukaart NPO: Interventies gericht op welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen 

Kinderen en jongeren gaan naar school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als ze goed in 
hun vel zitten en zich veilig voelen op school. Scholen hebben hier invloed op door het pedagogisch klimaat op de 
school bewust vorm te geven. Welbevinden is bevorderend voor het leren. Maar ook andersom: het krijgen van 
goed onderwijs is bevorderend voor het welbevinden van kinderen en jongeren; de relatie tussen welbevinden 
en leerresultaten is dynamisch én wederkerig. 

Traumasensitief 
onderwijs 

Scholingsdag team 
(niet op korte 
termijn) 

Anton Horeweg + Ingrid 
van Essen 

  1000 euro Populatie/ 
Professionalisering/ 
welbevinden 

Ongeveer 32% van de kinderen maakt één van onderstaande ervaringen mee: 

Wat valt onder de ingrijpende gebeurtenissen in je jeugd; de zogenaamde ACE’s: 
Kindermishandeling- en verwaarlozing 
Seksueel misbruik 
Ernstig zieke of overleden ouders 
Geweld tussen ouders (of ex-partners, denk aan vechtscheiding) 
Alcoholmisbruik van ouders 
Drugsgebruik van ouders 
Psychiatrische aandoening bij ouders 
Depressie of zelfmoord(poging) huisgenoot 
Ouder(s) in de gevangenis 
Bedreiging met een mes of vuurwapen 
Vluchteling uit oorlogsgebied of arbeidsmigrant 
Armoede  

Wat zie je op school? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_Childhood_Experiences_Study


Kort gezegd kunnen kinderen problemen ontwikkelen op het gebied van zelfregulatie (emotieregulatie, 
impulsbeheersing), aandacht, aangaan en onderhouden van relaties, overtuigingen over henzelf, anderen en de 
wereld om hen heen. Op school kan het gedrag van deze kinderen leiden tot het idee dat men te maken heeft 
met kinderen die ADHD of ODD hebben. Deze kinderen vertonen nogal eens hyperactief gedrag, hebben vaker 
ruzie met klasgenoten of de leerkracht, durven geen (vriendschaps)relaties aan te gaan, zijn sneller boos dan 
andere kinderen, hebben hun aandacht niet bij de les, onthouden de lesstof niet en lijken weinig gemotiveerd 
om te leren (Horeweg, 2018, 2020). Uiteraard zijn er ook kinderen die zich terugtrekken in zichzelf. Zij vallen niet 
op en worden meestal over het hoofd gezien, maar lijden aan evenveel stress als de  kinderen met druk en 
opstandig gedrag (Horeweg, 2018). 
Doelen studiedagen: 
Je kunt de begrippen ACE en trauma uitleggen 
Je kunt de verschillen tussen Ace en trauma benoemen 
Je kent tenminste drie risicofactoren die de kans op trauma vergroten 
Je kent de invloed van trauma op de ontwikkeling van het kinderbrein 
Je kan uitleggen waarom trauma invloed kan hebben op gedrag in de klas 
Je kunt uitleggen welke onderwijsbehoefte deze leerlingen hebben en welk docentgedrag daarbij hoort 
Je kunt ‘risicomomenten’ op fight, flight, freeze gedrag tijdens een schooldag inschatten en daarop anticiperen. 
Je bent in staat naar gedrag te kijken door een ‘traumabril.’ 
Je hebt de kennis om met het team een weloverwogen afweging te maken welke elementen van traumasensitief 
onderwijs passen bij jouw school. 

Tijdens de studiedagen werken we vanuit een theoretisch kader en deze komen uit de onderwijsboeken van 
Ingrid en Anton Horeweg. We gebruiken hiervoor De traumasensitieve school en Communicatie zonder frustratie 
in het onderwijs. 

Verantwoording 
Een groot deel van onze populatie maakt bovenstaande zaken mee en neemt deze maatschappelijke 
problematiek de school in. De doelen hierboven gesteld zullen ons team meer kennisgeven en zullen ervoor 
zorgen dat we ons handelen versterken en zelfs aanpassen. De gewoonte eerst begrijpen, dan begrepen worden 
past hier naadloos bij. 
 
Menukaart NPO:  

Interventies gericht op welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen 
 

Enkele groepen 
Snoek en enkele 
rekengroepen Sal 

Organisatie van het 
onderwijs 

 €30.000 Populatie 

Bij de start van schooljaar 2021-2022 starten we op Snoekenveen met enkele groepen van groep 3 t/m 8. Op 
Salamanderveen zijn er nog twee combi groepen die de rekenles in enkele groepen krijgen. Het is fijn voor 
leerlingen als ze met name het rekenonderwijs n een enkele groep krijgen. Zo heeft de leerkracht alle tijd voor de 
(verlengde) instructie en hebben leerlingen genoeg verwerkingstijd. 

Verantwoording: 
 
Een extra groep op Snoekenveen is mogelijk vanwege de NPO gelden en het lokaal wat beschikbaar is. Op 
Salamanderveen wordt er ook een enkele groep 8 gestart. Er zal aandacht zijn voor de twee combi groepen op 
Salamanderveen in de ondersteuning van OOP. 
 
Menukaart NPO: 
Klassenverkleining en inzet OOP 
 

Informatiemoment 
werken met “Getal 
en ruimte” ovb 

Professionalisering 
OOP 

 
 

Kameleon/ 
Auris 

gratis Aanbod/ populatie/ 
didactisch handelen 



 
 
 
 

 

 

Het ondersteunend personeel van De Duif willen we intensief en kwalitatief sterk inzetten. Zij zullen zich het 
komend jaar op verschillende vlakken professionaliseren. Te denken valt aan: 

- Het geven van een sterke instructie 
- Aanbod woordenschat 
- Aanbod kinderen tweetaligheid 

Verantwoording: 
 
Door de NPO gelden hebben we uitbreiding van OOP-personeel. Hun inzet is altijd gericht op de 
onderwijsbehoeften van individuele leerlingen of het lesgeven aan kleine groepjes. Het zorgt voor extra 
instructie, meer onderwijstijd en ontzorgen van de leerkracht. 
 
Menukaart NPO: 
Extra inzet onderwijsassistenten 
 
 

Extra uren SMW Onderzoeken samen 
met De Duif 

In overleg met Joost 
Hartog 

4 uur extra over 
twee scholen 

Op jaarbasis: 
€16.000: 2= 8.000 

Binnen onze school nemen onze leerlingen veel maatschappelijke problematiek de school in. Onze SMW is een 
spil in het web en is intensief verbonden aan ons zorgteam. Zij heeft o.a. gesprekken met ouders, leerlingen en 
teamleden. Daarnaast is zij de lijn tussen onderwijs en hulpverlening. Een uitbreiding van uren zou zeker helpend 
zijn. 
 
NPO-menukaart: gericht op welbevinden en sociaal emotionele ontwikkeling 
 
In de menukaart wordt een groot aantal interventies benoemd die ingezet kunnen worden om te werken aan het 
welbevinden en de sociaal emotionele ontwikkeling. Onze SMW – er is uitstekend in staat om in overleg met IB 
en schoolbegeleider de juiste interventies in te zetten. 
 
 

Invoeren Blink 
lezen gekoppeld 
aan thematisch 
werken 

Hele schooljaar 
vanaf 2021-2022 
 
Groep 4/5/6 
Intro 7/8 
 
2022-2023 
Groep 4 t/m 8 

Blink lezen Team plus 
professionaliseri
ng Blink 
 
2021-2022: 
€3300 plus 
professionaliseri
ng €1000 
 
2022-2023: 
4200,00 per jaar 

Populatie/ 
pedagogisch/ 
opbrengsten 

Het team van De Duif wil overstappen op een nieuwe methode technisch lezen en begrijpend lezen. De methode 
Blink past naadloos aan bij de wereldoriëntatie methode Blink. Dit zou perfect samenvallen met het thematisch 
werken wat op De Duif een belangrijke pijler is. 
 
Verantwoording: 

 



De implementatie van dit, in combinatie met het thematisch werken als een duurzame en effectieve interventie. 
Op dit moment geven wij begrijpend lezen met nieuwsbegrip en we zien dat we onze leerlingen te kort doen. 
Met name missen ze: 

- Het aanbod van verschillende genres waar instructie over wordt gegeven 
- Begrijpend lezen als middel om tot leesplezier, tekst begrijpen en leesmotivatie  
- De samenhang tussen begrijpend lezen en de andere vakken. Zodra begrijpend lezen geïntegreerd is 

binnen een thema is het veel meer betekenisvol dan zomaar een uitgekozen tekst. 
- Technisch lezen staat garant voor redzaamheidslezen en leesmotivatie/ leesplezier 

 
Menukaart NPO: technieken voor begrijpend lezen 
Technieken voor begrijpend lezen zijn gericht op het begrip van geschreven tekst. Leerlingen leren allerlei 
technieken om te kunnen begrijpen wat ze lezen. Voorbeelden daarvan zijn: betekenis uit de context afleiden, 
tekst samenvatten of hoofdpunten aanwijzen, grafische of semantische weergave, vragen stellen en hun eigen 
tekstbegrip monitoren en zelf problemen herkennen (zie ook Metacognitie en zelfregulerend leren 
 

Leermiddelen 
thematisch werken 
groep 1 t/m 3 
 
Binnen en buiten 
 
Leermiddelen 
thematisch werken 
groep 4 t/m 8 
 
 
 

Aanvulling 
leermiddelen 
passend bij 
leerlijnen onderwijs 
groep 1t/m3 
 
Aanvulling methode 
BLINK 

In overleg met 
leerkrachten inzetten 

€8000 
 
 
 
 
 
€2500 

Aanbod/ 
opbrengsten 

Samen met de leerkrachten 
 willen we kritisch kijken naar het aanbod vanuit het thematisch werken. We kijken hier zowel voor in de klas als 
bij het buitenspelen.  
Doel: aanvulling materialen voor een rijke leeromgeving waarbij ontdekken en exploreren centraal staat 
 
 
Menukaart NPO: Interventies gericht op faciliteren en randvoorwaarden 
 
Leermiddelen  

Jij coaching 
 
 
 
 
Driestar Educatief 

Groepsgesprekken 
over de vorming van 
je groep. 
 
 
Groepsgesprekken 
groepsvorming na 
invullen ZIEN 

 €5000,00 
 
 
 
 
€5000,00 

Welbevinden/ 
betrokkenheid 

Dit bedrijf zal een stuk teamscholing en begeleiding geven rondom het thema “groepsvorming”, iets wat de 
eerste zes weken centraal zal staan in elke groep. Daarnaast zullen zij maatwerk leveren in groepen waar dit 
extra nodig is. We denken nu aan onze samengestelde bovenbouwgroepen, maar zullen dit na de zomervakantie 
moeten onderzoeken. 
 
Menukaart NPO: Interventies gericht op het welbevinden van de leerlingen 
 

https://www.nponderwijs.nl/interventies/metacognitie-en-zelfregulerend-leren


Driestar Educatief zal n.a.v. de ingevulde vragenlijsten rondom welbevinden en betrokkenheid gesprekken 
voeren met de groepsleerkrachten over hun groep en zij zullen de leerkrachten handvatten en tips meegeven 
hoe verder de samenhang in de groep te verstevigen. 
 
Leerkrachten krijgen een compleet beeld van hun groep rondom de observatiepunten vanuit ZIEN. De begeleider 
neemt ze mee in wat er goed gaat in het groepsproces en waar nog kansen liggen. Ze geeft de leerkrachten tips 
en interventies mee om uit te proberen en bespreekt indien nodig de aanpak van individuele leerlingen. 

(onder 
voorbehoud) 
 
Foutloos rekenen 
 

Wetenschappelijk 
onderbouwd 
rekenonderwijs aan 
groep 8 
 

 €10.000 Aanbod/ 
opbrengsten 

Een docent komt het programma “foutloos” rekenen 12 weken uitvoeren naast de groepsleerkracht. Het 
wetenschappelijk onderbouwde rekenprogramma krijgt leerlingen snel en goed op niveau en zorgt voor een 
stabiele rekenbasis. 
 
Menukaart: Beheersingsgericht leren 
 
De cursus al door tientallen scholen ingezet met het doel om achterstanden in te halen en het rekenbeleid 
duurzaam te verbeteren. Op die scholen werkt de rekenexpert 12 weken lang samen met de leerkracht en de 
intern begeleider. Leerkrachten krijgen dan de tijd en de begeleiding om zichzelf te professionaliseren. Zo wordt 
een duurzame rekenbasis goed gelegd: voor de leerlingen én voor de basisschool. 

 

In de weken na de zomervakantie zullen we voor zowel De Duif als Marimba onderzoeken of we 

verlengde dag -arrangementen kunnen aanbieden. Te denken valt hierbij aan: 

- Sport en Spel (gemeente en Partou) 

- Cultuureducatie 

- Schaken 

- ….. 

Kosten De Duif 

Ongeveer 
€150.000 
                   
Interventie Kosten eerste jaar 

- Sociale veiligheid- pedagogische lijn 
- Studiedag trauma sensitief onderwijs 
- Enkele rekengroepen Salamanderveen  
- Extra inzet SMW 
- Blink 
- Groepsvorming 
- Thematisch werken gr 1 t/m 8 
- Foutloos rekenen (ovb) 

 
 
 
 
 
 
 

€30.000,00 
€  1.000,00 
€30.000,00 
€   8000,00 
€   3500,00 
€10.000,00 
€10.500,00 
€10.000,00 
 

 
 
€103.000,00 
 



Restbedrag: 
- Inzet personeel extra ondersteuning 
- Uitwerking verlengde 

dagarrangementen 

 

 


