
 

 

 
Kwaliteitskaart NPO Marimba 

 

 

Doel: 
In deze kwaliteitskaart is een overzicht gemaakt en verantwoording gegeven voor de keuzes die 
wij als voorstel neerleggen bij het team 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 Marimba 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 Marimba zijn er t.o.v. het landelijk gemiddelde behoorlijk meer leerlingen die aan deze drie 
kenmerken voldoen. (schoolweging 34,76) 
 

Aanpak subsidies achterstanden corona 2020-2021 
 
Al twee keer eerder heeft Marimba 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 lezen groep 3 en 4 door Opdidact 
- Inzet extra rekenen groep 5,6 door Opdidact 
- Inzet extra rekenen groepen 7 (eigen formatie) 
- Inzet spelling groepen 6 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 lopen door tot eind 2021 
 

 

Voorstel inzet NPO gelden 

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

Traumasensitief 
onderwijs 

Scholing gehele 
team 
3 dagen 

Anton Horeweg + Ingrid 
van Essen 

 6600 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? 
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. 

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


Tijdens de studiedagen werken we vanuit een theoretisch kader en deze komen uit de onderwijsboeken van 
Ingrid en Anton Horeweg. We gebruiken hiervoor De trauma sensitieve 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 
 

2. EDI  Scholing team groep 
1 t/m 8 

Expertis €2000 Didactisch handelen 

Drie trajecten passend bij de behoeften van de individuele leerkrachten: 
 
Traject 1: Starten met EDI voor leerkrachten die nog nooit met EDI hebben gewerkt of de info nogmaals willen 
horen – kunnen we vanuit formatie 
 
Traject 2: Verlengde instructie voor leerkrachten die kennis/ ervaring missen of leerkrachten die het voor zichzelf 
nogmaals willen horen -> individuele hulpvragen – kunnen we vanuit formatie 
 
Traject 3: scholing voor bekwame EDI-leerkrachten om het geven van feedback en het aanscherpen van controle 
van begrip vragen te versterken.  

Verantwoording 
Het team heeft zich de afgelopen jaren geprofessionaliseerd in EDI en past dit toe in groep 1 t/m 8. We willen 
een maatwerk arrangement aanbieden waarbij leerkrachten vanuit hun eigen hulpvraag of vanuit de uitkomsten 
van de groepsbezoeken aan kunnen sluiten bij één of meerdere bovenstaande trajecten. 
Doel: Iedere onderwijsprofessional op Marimba is basis bekwaam op het werken volgens de EDI manier. 
 
Menukaart NPO: 
 
Directe instructie 
Vele studies tonen aan dat directe instructie goed werkt, zowel in het primair als in voortgezet onderwijs. De 
gemiddelde leerwinst is 7 maanden 
Positieve effecten zijn er voor leerlingen in het algemeen, maar in het bijzonder voor leerlingen met een 
leerachterstand.  
Directe instructie is een van de meest grondig onderzochte interventies in het onderwijs. De effectiviteit is niet 

alleen aangetoond met afzonderlijke studies, maar ook met enkele grootschalige meta-analyses.  
Professionalisering 
OPP 
taal/woordenschat 

 
 
 
 
 
 

Kameleon/ 
Auris (Harmana Berger) 

 

 

gratis Aanbod/ populatie/ 
didactisch handelen 

Veel leerlingen die extra instructie ontvangen buiten de groep hebben een achterstand op taalgebied. Dit kan 
verschillende oorzaken hebben. Een grote groep van onze populatie stroomt door vanuit de Kameleon. Het 
professionaliseren van OOP door Kameleon en Auris maakt dat de individuele instructie en verwerking kwalitatief 
sterker wordt. 



Extra groep St 
Enkele groepen 
rekenen Gr 
 
Huur extra lokaal 

Hele schooljaar  
 
Hele schooljaar 
 
Hele schooljaar 

Leerkracht fte 1,0 
 
Eigen formatie 
 
Paus Johannes 

70.000 euro  
 
 
 
7.000 euro 
 
Totaal: 85.000 
op jaarbasis 

Populatie/ didactisch 
handelen/ 
pedagogisch 

Een extra groep op St creëert allemaal enkele groepen. Dit biedt heel veel voordelen. Aandacht voor Gr wat 
betreft rekenen (meerdere vakken??) in enkele groepen. Dit geeft rust en tijd in o.a. instructie en aandacht. 
Daarnaast hebben leerlingen meer tijd om te verwerken. 
 
Menukaart NPO: klassenverkleining 
 
Door deze interventie te plegen worden de groepen 4 t/m 7 inderdaad kleiner, een bijkomend voordeel. Maar, 
voor ons is met name het werken in enkele groepen de grote winst. 

3. effectief lezen en 
luisteren, Close 
reading 
 
Academica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toevoegen: 
Bereslim:  
 

1 studiedag en 2 
studiemiddagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidence based 
leerplatform met 
geanimeerde 
digitale 
prentenboeken en 
educatieve spellen 
voor peuters en 
kleuters. 
 
 
 
 

Ochtend studie/ middag 
verwerken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€500,00 
 

aanbod 

In de middag werken we thematisch vanaf groep 3 t/m 8.  De OOG heeft hier een voorzet in gedaan. Daaronder 
valt: Blink, woordenschat, schrijven, maakonderwijs. Dit kunnen we zelf oppakken. Ook begrijpend lezen willen 
we hieraan toevoegen. Hier hebben we ondersteuning bij nodig, 
 

Wat is Close Reading? 
Bij Close Reading werkt de leraar met een tekst of een prentenboek. Leerlingen lezen deze tekst of het 
prentenboek meerdere keren, verdeeld over verschillende lessen. De leraar stelt vragen over de tekst die 
leerlingen stimuleert om dieper in een tekst of prentenboek te duiken en in de les is ruimte voor de 



leerlingen om veel met elkaar te praten, te discussiëren en te schrijven over de tekst. Door de variatie in 
teksten en werkvormen wordt begrijpend lezen leuk voor de leerlingen en de leraar. 
 
De teksten passen in de betekenisvolle thema’s.  
Er zullen momenten komen in het jaar waarop we de thema’s van groep 1 t/m 8 voor gaan bereiden. Groep 
1 t/m 3 hebben zit al op de rit. Voor groep 4 t/m 8 zal dit een nieuwe manier van werken zijn. 
Voordeel:  

- Thema’s zijn betekenisvol voor kinderen 
- Kinderen zien samenhang tussen alle vakgebieden 
- Kinderen krijgen binnen een thema verschillende genres teksten om te leren begrijpen: 

jeugdliteratuur, info teksten, sprookjes, handleidingen. 
- Woordenschat is gekoppeld aan het thema 
- Kinderen gaan op kennisniveau de diepte 

 Verantwoording 

Onze resultaten op lezen bij de eindtoets zijn groen, maar toch zien we de ontwikkeling van dit van 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 tekort 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. 
Het begrijpend luisteren in de kleutergroepen is een mooie interventie die volledig past bij dat aanbod wat onze 
leerlingen nodig hebben. 
 
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) 

Executieve functies Opdidakt/ Beter bij 
de les 
 
 
Breinhelden 

Op school 2 kleine 
groepjes 
 
 
Boek aanschaffen 2 x gr 
1/ 2 en 2x gr 3/ 4. 
20 weken iedere week 
een les. 

4000,00 voor 

twee groepjes 

 

 

4x 54 euro= 216 

euro 

 

 

Welbevinden/ 
aanbod/ populatie 

Breinhelden  

Hoe kun je gedurende het schooljaar gericht bezig zijn met executieve functies? Dit programma gaat je daar flink 
mee op gang helpen. We bieden je activiteiten en tips om gedurende twintig weken gericht te kunnen werken 
aan het versterken van executieve functies in jouw groep. Het is belangrijk om te praten over executieve functies 
met kinderen. 

Het is echter een heel abstracte term. Daarom heten de executieve functies Breinkrachten in ons programma. En 
elke Breinkracht heeft zijn eigen symbool, verbalisering (spreuk) en teken (beweging). Zo wordt het voor 
kinderen veel toegankelijker om over executieve functies te praten. Deze activiteiten liggen in directe lijn met 
onze aanpak The leader in me. 

Daarnaast willen we met twee kleine groepjes een intensief programma op het gebied van executieve functies 
uitvoeren. Deze leerlingen waren al opvallend, maar hebben na lockdown een heftigere hulpvraag 

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


 

Menukaart NPO: metacognitie en zelfregulerend leren 

Metacognitie en zelfregulerend leren zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten nadenken over hun 
leerproces. Vaak krijgen ze speciale programma’s aangereikt om te leren hoe ze hun leerproces kunnen plannen, 
monitoren en evalueren. De interventies zijn doorgaans zo ingericht dat leerlingen zelf hun strategie kunnen 
bepalen en leren wat de beste aanpak is voor een bepaalde leertaak. 

Zelfregulerend leren kan in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld: 

• cognitie (het mentale proces van weten, begrijpen en leren); 
• metacognitie (vaak omschreven als ‘leren leren’); 
• motivatie (de bereidheid om onze (meta)cognitieve vaardigheden in te zetten). 

Extra uren SMW 
4 uur, samen met 
Duif 

Kwadraad  €16.000; 2= 
4 uur erbij voor 
twee scholen 
€8000 voor 
Marimba 

€16.000: 2= 8.000 
per jaar 
Welbevinden/ 
populatie 

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 

 
Veronica  

Werkwoordspelling 
groep 7/8 
Begrijpend lezen 
groep 4/5 Gr. 

 €14.000 Aanbod/ instructie 

Veronica is oud leerkracht van Marimba. Zij zal 1 dag per week aan de slag gaan met extra instructie in kleine 
groepjes. Vanuit de M-screening en de IEP-analyse 2021 zal het nu gaan om: 

- technisch lezen groep 5 beide locaties 
- begrijpend lezen groep 4/5 Gr 
- taalverzorging: ww spelling en interpunctie 

 
Menukaart NPO: instructie aan kleine groepjes 
N.a.v een analyse op de verschillende onderdelen plus een stukje bewustwording binnen het team creeeren.  
 

Instructiegroep 
hogere orde 
denken (meer 
begaafdheid) 
 

Wekelijks een 
dagdeel door een 
leerkracht 

Leerkracht uit formatie 
die extra wil werken 

€14000 Aanbod/ Instructie 

Naast het compacten en verrijken willen we voor onze meer begaafden leerlingen instructiegroepen 
samenstellen die opdrachten krijgen die het hogere orde denken aanboren. 
 
Menukaart NPO: instructie aan kleine groepjes 



 
 

(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. 

Docent culturele 
vorming in 
samenwerking 
Centrum van de 
Kunsten 
 
Plus ondersteuning 
Maaonderwijs 
 
 
 
 
 
 
Aanschaf methode 
1-2-3 zing 

Leerlingen krijgen 
kunstzinnige lessen 
door vakdocenten: 
 

- muziek 
- beeldend 
- dans 
- spel 

Het team wordt 
daarnaast 
ondersteunt bij het 
maakonderwijs 
 
 
Digitale 
muziekmethode 

 €35.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€700 
 

Welbevinden 
Betrokkenheid 
Aanbod 

We streven ernaar om alle talenten van onze leerlingen aan te boren. We vinden het daarom van groot belang 
om leerlingen naast de basisvakken ook les te geven op cultureel vlak. 
 
Menukaart: cultuureducatie 
 
Een mooie aanvulling tijdens onze lessen en wellicht aangevuld met buitenschoolse activiteiten. 

Buitenspelen: 
 
Materialen en evt 
professionalisering 

We leren binnen, 
maar zeker ook 
buiten. We voegen 
spelmateriaal toe 
aan ons buiten 
spel(en) 
 

Leerkrachten die zich op 
dit vlak willen 
ontwikkelen 

€8000 Welbevinden 
Betrokkenheid 

Menukaart: leermiddelen/ professionalisering 
 
 



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

Aanvulling 
leermiddelen 
passend bij 
leerlijnen onderwijs 
groep 1t/m3 

In overleg met 
leerkrachten inzetten 

€5000,00 Aanbod/ 
opbrengsten 

Samen met de leerkrachten onderbouw 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  

 
Ondersteuning op 
leerling gebied 

Extra menskracht 
voor de groep en 
buiten de groep in 
de extra 
ondersteuning 

Na formatie en 
berekening wat er 
overblijft menskracht 
inzetten: 
Chiquita  
 

28.000  

 
Extra interventies (klein) 
 

- Aanschaf rekenmaterialen passend bij de methode “Getal en ruimte” 
Bij de methode getal en ruimte horen materialen. Deze zijn met name in de onderbouw en middenbouw echt als 
aanvulling op het leren rekenen.  Per groep komt er een kist die passend is bij het aanbod. 
€ 
 

- Armoede- bestrijding 
Een aantal scholen vormt een ontwikkelgroep (Vogelenzang, Op Dreef, Toermalijn, Marimba, Duif en 
Veenvlinder/ Kameleon) waarbij armoede bestrijding een topic is. We maken al gebruik van het 
jeugdeducatiefonds, maar er komt een overzicht van alle mogelijkheden qua subsidies, er komt een overzicht van 
mensen die vanuit allerlei stake holders kunnen bijdragen aan ondersteuning van ouders en leerlingen om 
kansengelijkheid centraal te stellen. Elke school levert een collega die dit thema omarmt. 
€ 
 

- Versterken The leader in me  
➢ Professionalisering nieuwe leerkrachten 
➢ Coaching OT 
➢ Begeleiding kids inspiratie team 

 

 

Kosten: 

Trauma sensitieve scholing    €6600 
EDI       €2000 
Extra groep plus leerkracht wtf 1,0   €85000 
Close reading      €6000 
Bereslim      €500 



Executieve functies boeken    €216 
Executieve functies groepjes    €4000 
Extra uren SMW     €8000 
Inzet Veronica      €14000 
Meerbegaafdenproject     €14000  
Foutloos rekenen     €10000 
Cultuureducatie     €30000 
Buitenspelen      €8000 
Verlengde dagarrangementen    €30.000 
Extra menskracht buiten de groep   €28.000 
Rekenmaterialen     €2500 
Armoede bstrijding     €10.000 
Versterken TLIM     €6000 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totaal       €265.000 

 


