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Menukaart en schoolprogramma 
Hier onder geven we een korte vooruitblik naar de ‘menukaart’. Over deze menukaart 

en het keuzeproces wordt u binnenkort apart geïnformeerd.  

  

Stap 8 Keuze uit de ‘menukaart’ en opstellen 'schoolprogramma'  

In deze stap combineert u de conclusies over de ontwikkeling van leerlingen en de 

mogelijkheden en belastbaarheid van het team en partners en kiest u passende 

interventies. Daarvoor maakt u gebruik van de ‘menukaart’ van interventies op de 

website van het Nationaal Programma Onderwijs. In deze ‘menukaart’ wordt 

uiteengezet welke interventies onder welke voorwaarden aannemelijk of bewezen 

effectief kunnen zijn. Uiteraard is het hierbij zaak om ook aandacht te besteden aan de 

vraag wat er hiervoor vanuit school extra nodig is en wat partners1 en het 

schoolbestuur kunnen betekenen of wat gezamenlijk gedaan kan worden.   

  

Welke interventies uit de menukaart worden ingezet?  

Zoals bij stap 7 omschreven is, liggen de behoeften van De Klinkert vooral bij de 

inzet van extra ondersteuning en personeel. 

Interventiekeuzes: 

Leerlingen uit groep 4 hebben vorig schooljaar tijdens de eerste lockdown (in groep 

3) en dit schooljaar (in groep 4) tijdens de tweede lockdown essentiële 

basisvaardigheden uit het rekenonderwijs en leesproces minder tot zich kunnen 

nemen waardoor minder sterke leerlingen hiaten hebben opgelopen in de 

ontwikkeling. We willen dan ook voor deze leerlingen een fulltime boostklas creëren 

die bestaat uit een kleiner aantal leerlingen dan de reguliere groepen en 

gepersonaliseerd instructies gegeven worden op leerdoelen waar de leerlingen 

hiaten gecreëerd hebben. Bij deze leerlingen is ook een grote mate van 

onzekerheid te zien. Door de kleine groepsgrootte zal door de leerkracht ook 

worden ingezet op het vergroten van succeservaringen en daarmee het 

ontwikkelen van het zelfvertrouwen. 

Daarnaast zijn er ook in hogere groepen hiaten te zien in de ontwikkeling van 

bepaalde leerlingen (zie hiervoor de analyse op leerlingniveau) en willen we 

voorkomen dat de achterstanden groter worden door deze hiaten op 

gepersonaliseerd niveau weg te werken. Hiervoor zal bij iedere unit een 

onderwijsassistent ingezet worden en wekelijks een boostprogramma plaatsvinden 

waar aan individuele hiaten wordt gewerkt middels extra instructies en begeleiding. 

De interventies uit het keuzemenu die passend zijn hierbij zijn instructies in kleine 

groepen (interventie B) en extra inzet van personeel en ondersteuning (interventie 

E). 

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

- Instructie in kleine groepen 

                                                                 
1 Zoals buitenschoolse opvang, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, wijkteams en het samenwerkingsverband.  
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E: Extra inzet van personeel en ondersteuning 

- Klassenverkleining 

- Onderwijsassistenten  

Tot slot heeft de dalende trend op het gebied van rekenen, die is doorgezet 

wegens de twee scholensluitingen, prioriteit voor De Klinkert om ervoor te zorgen 

dat de opbrengsten weer in iedere jaargroep boven het landelijk gemiddelde 

liggen en het percentage leerlingen dat het streefniveau 1S behaalt, in korte tijd 

sterk zal stijgen. Voor een effectieve werkwijze op dit gebied zal expertise gezocht 

worden bij scholen die in korte tijd de leerresultaten op het gebied van rekenen 

aanzienlijk hebben kunnen verbeteren. De interventie uit het keuzemenu die hierbij 

past is benodigde professionalisering/inzet van expertise (interventie F) om zo 

effectief en snel mogelijk het rekenonderwijs te verbeteren waar ook kinderen uit 

de hoogste groepen nog van profiteren. 

F: Faciliteiten en randvoorwaarden 

- Professionalisering die nodig is om gekozen interventies te kunnen uitvoeren, 

zoals coaching of gerichte trainingen 

 

Deze interventie wordt gebruikt in combinatie met de interventies voor effectievere 

inzet van onderwijs en extra inzet van personeel.  

Tevens zal voor de verbetering van de fijne motoriek expertise worden gezocht bij 

de Mytylschool. Echter zien we op dit gebied al langer een verslechtering van de 

fijn motorische ontwikkeling en wordt dit punt om die reden dan ook buiten 

beschouwing van het Nationaal Programma Onderwijs gehouden, maar zal het 

wel als ontwikkelpunt terugkeren in de reguliere kwaliteitscyclus van De Klinkert om 

meer focus en aandacht te krijgen.  

Doelen: 

Bij bovenstaande prioriteiten en omschreven interventies die uitgekozen zijn om 

aan de prioriteiten te werken, behoren de volgende doelstellingen: 

- Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 die hiaten hebben opgelopen in hun 

ontwikkeling op het gebied van begrijpend lezen en rekenen, lopen deze 

met tenminste 5 maanden weer in ten opzichte van de leerresultaten nu 

voor rekenen/ begrijpend lezen.  

- Leerlingen in de fulltime boostklas: 

o Leerlingen (uit groep 5) die in de fulltime boostklas zitten en 

dusdanige hiaten hebben opgelopen dat deze niet overbrugbaar 

zijn in een reguliere groep, werken de hiaten volledig weg in de 

boostklas op het gebied van rekenen/ begrijpend lezen zodat ze 

zonder of met minimale achterstand (minder dan 3 maanden) de 

overgang naar groep 6 kunnen maken aan het einde van het 

schooljaar.   

o Leerlingen (uit groep 5) die in de fulltime boostklas zitten versterken 

hun zelfvertrouwen waardoor ze leer- en ontwikkeluitdagingen aan 

durven te gaan in plaats van deze te mijden. 

- Het team van De Klinkert doet kennis en expertise op het gebied van 

effectief rekenonderwijs op en zet deze kennis om naar het 
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leerkrachthandelen waardoor de dalende tendens van rekenresultaten 

komend schooljaar (2021-2022) zal keren naar een stijgende lijn en het 

schooljaar daaropvolgend (2022-2023) tenminste 75% het streefniveau 1S 

behaalt.  

Wijze van monitoren en evalueren: 

- Extra personeel en wekelijkse inzet van boostprogramma bij ieder unit: 

Deze interventie wordt gemonitord middels de doelen-en 

opbrengstengesprekken die de directie 3x per jaar heeft met iedere 

unitcoördinator (zie hiervoor ook het borgingsdocument 2021-2022). In deze 

gesprekken worden doelen op unitniveau gesteld, gemonitord en 

geëvalueerd met de unitcoördinator. De unitcoördinator is in de unit 

verantwoordelijk voor de meest efficiënte inzet van het unitteam, de 

naleving van gemaakte afspraken en het behalen van de gezamenlijk 

opgestelde doelen. Tevens wordt maandelijks in het MT-overleg een van de 

kernvakken geagendeerd om van en met elkaar te leren wat wel/niet werkt 

en zo de meest effectieve toepassingen schoolbreed door te voeren. 

 

Na de CITO-afnames worden de behaalde opbrengsten op groepsnvieau, 

maar ook op leerlingniveau met de betreffende intern begeleider 

besproken waar wordt ingezoomd op de behaalde groei/ingelopen 

leerachterstand en wat er eventueel nog bijgesteld kan/moet worden. 

 

- Fulltime boostklas: 

De fulltime boostklas wordt bezet door een ervaren leerkracht die duidelijke 

doelstellingen krijgt op groeps- en leerlingniveau. Hierbij wordt volledig in 

kaart gebracht welke hiaten er op individueel niveau zijn (op cognitief en 

sociaal-emotioneel gebied), hoeveel achterstand er is en wat er per leerling 

gedaan moet worden om de hiaten voor rekenen/lezen weg te werken en 

de sociaal-emotionele ontwikkeling een boost te geven. Dit wordt verwerkt 

in de leerlingkaart. De leerkracht wordt voor de dagelijkse 

gepersonaliseerde manier van werken begeleid door de intern begeleider 

die de doelstellingen op leerlingniveau mee bewaakt en monitort of de 

leerlingen volgens de gestelde doelen groeien. De aanpak kan tussentijds 

op ieder moment voor een leerling bijgesteld worden als dat nodig is. Aan 

het einde van het schooljaar wordt per kind geanalyseerd welke groei is 

doorgemaakt, of er nog hiaten zichtbaar zijn in de ontwikkeling en zo ja, 

welke. Deze worden verwerkt in de leerlingkaart met een bijbehorend plan 

van aanpak. 

 

- Professionalisering/expertise: 

Nog voor de zomervakantie worden scholen benaderd en eventueel extra 

scholen gezocht die hebben laten zien een effectieve werkwijze te hebben 

op het gebied van rekenen waardoor resultaten in korte tijd aanzienlijk 

kunnen verbeteren. Afhankelijk van de school en de inhoudelijke informatie 

wordt deze school bezocht, informatie ingewonnen of een training op 

locatie opgevraagd. Als het inwinnen van expertise van andere scholen te 

weinig oplevert, kan er voor gekozen worden expertise op een andere wijze 

op te doen die passend is bij de vraag/behoefte van dat moment. Middels 
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de opbrengstenanalyse en  schooleigen normen wordt in januari en juni 

schoolbreed geëvalueerd wat de schoolscore is ten opzichte van het 

landelijk gemiddeld en wordt het percentage leerlingen dat het 1F- en 1S-

nvieau behaalt, berekend. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan wordt 

weer een nieuw plan van aanpak opgesteld.  

Middels Groeimeter (CITO) wordt maandelijks de vooruitgang van leerlingen 

bijgehouden op leerlingnvieau, wat een frequent beeld geeft van de 

effectiviteit van de werkwijze op het gebied van rekenen en de mate 

waarin leerlingen groeien ten opzichte van zichzelf.   

 

Alle bovengenoemde punten zijn als vast onderdeel opgenomen in de 

kwaliteitscyclus zoals deze op De Klinkert wordt gehanteerd.  

Schoolbreed zijn deze actiepunten opgenomen in het onderwijskundig jaarplan, 

zorgjaarplan, borgingsdocument en zorgkalender. 

Op unitniveau is middels het borgingsdocument ingepland wanneer welk item 

geëvalueerd moet worden binnen de unit, met de directie of in het MT. 

Op leerlingniveau worden tussentijdse metingen ( o.a. Groeimeter) en observaties 

gedaan om leerlingen te monitoren en worden 2x per jaar alle leerlingen 

doorgesproken in de zorgbesprekingen met de intern begeleider om de groei ten 

opzichte van de eigen ontwikkeling vast te stellen en op individueel niveau 

interventies bij te stellen waar nodig is.  

  

 


