
 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een (niet-structureel) programma van het 

kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. 

Hoog tijd om jullie te informeren over hoe we op school de NPO-gelden besteed hebben 

en nog gaan besteden. We besteden deze gelden met instemming van de MR, dus 

vandaar dat we jullie gezamenlijk dit bericht sturen. 

De gelden moeten altijd ten goede komen aan de kinderen.  

 

Stichting Spaarnesant is een overkoepelende stichting van 25 openbare basisscholen in 

Haarlem. Elke school afzonderlijk heeft een medezeggenschapsraad (MR), maar er is ook 

een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Met instemming van deze GMR 

is afgesproken dat we bij de besteding van de gelden zoveel als mogelijk aansluiten bij 

de ingezette koers (in de vorm van het schoolplan) en de NPO-gelden uitgesmeerd over 

4 jaar gaan besteden. 

 

Waar wordt het NPO-geld dit schooljaar voor gebruikt? We sluiten bij de besteding aan 

op de speerpunten van dit schooljaar: 

1. Verbreden van ons onderwijsaanbod. 

2. Rekenonderwijs verdiepen. 

3. Het verbeteren van ons meer- en hoogbegaafdenbeleid. 

4. Aannemen van extra ondersteuners 

5. Betere werkplekken in de open ruimtes 

 

Verbreden onderwijsaanbod: 

We hebben ingezet op een breder onderwijsaanbod. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld 

muzieklessen ingehuurd van Hart Haarlem. Ondertussen zijn we bezig om ook intern in 

samenwerking met Hart Haarlem deze lessen duurzaam te maken. Zodat als de gelden 

wegvallen we nog steeds bijvoorbeeld extra muziek in ons aanbod hebben, met behulp 

van al het aanwezige talent van de leerkrachten. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het 

Zuidwester Koor. 

Ook hebben we bijvoorbeeld een klei-oven gekocht, om de keramiek af te kunnen 

bakken. Inmiddels zijn er al meerdere kunstwerken mee naar huis gegaan. 

Maar ook de schaakborden, extra Blink-boeken en extra podiumdelen en 

podiumverlichting hebben we van de gelden aangeschaft. Ook is er een leerkracht in 

opleiding voor cultuurcoördinator. 

 

Rekenonderwijs: 

We hebben hiervoor extra rekenmaterialen aangeschaft voor het inoefenen van de 

rekenvaardigheden. Ook hebben we een rekenspecialist ingehuurd om onze kennis over 

de rekendidactiek te vergroten. 

Daarbij is er een leerkracht in opleiding voor rekencoördinator. 

 

Meer- en hoogbegaafdenonderwijs: 

Ook voor het meer- en hoogbegaafdenonderwijs hebben we externe expertise ingehuurd, 

om onze kennis hierover te vergroten. Daarbij hebben we ook een specialist vanuit ons 

team in opleiding. 

 

Bij de bovenstaande drie pijlers staat bij elke pijler iemand vanuit het team die in 

opleiding is. We vinden het namelijk belangrijk om de opgedane kennis binnen het team 

te houden, en niet alleen afhankelijk te zijn van ingehuurde kennis van buitenaf.  

 

  



 

 

 

Aannemen van extra ondersteuners: 

Dat is gezien de krapte op de arbeidsmarkt nog een hele klus. Uiteindelijk zijn op dit 

moment een onderwijsassistent en een leerkrachtondersteuner extra aangenomen. In 

totaal zorgen zij voor vijf  dagen extra ondersteuning erbij. Ze ondersteunen de 

leerkrachten, oefenen extra met kinderen, lopen bijvoorbeeld extra rondes tijdens het 

zelfstandig werken. Na schooltijd helpen ze met nakijken, ophangen van werk, kopiëren 

en allerhande andere zaken. 

Deze extra ondersteuners komen bij de ondersteuning die juf Maaike, juf Cisca, meester 

Kees en meester Erik al bieden. 

 

Inrichten van de werkruimtes op de gang: 

We vinden het belangrijk dat de kinderen op meerdere manieren tot leren komen. Dat 

kan zijn aan hun tafel, maar het kan ook zijn dat ze in rust iets af willen maken op een 

stille werkplek. Of dat ze groepswerk doen, en een plek zoeken waar ze samen kunnen 

overleggen. Maar ook bijvoorbeeld door het pakken van een leesboek en die lekker 

kunnen lezen in een daarvoor ingerichte ruimte wat het leesplezier stimuleert. 

Door meerdere ruimtes en vormen van werkplekken te hebben, komen kinderen op meer 

manieren tot leren. Omdat de klassen nou eenmaal niet groter zijn dan ze zijn, spelen de 

gangen hierbij een grote rol. De NPO-gelden hebben ons de kans gegeven deze 

verschillende werkplekken in de open ruimtes te gaan realiseren. 

 

Volgend schooljaar 

Voor volgend schooljaar gaan we opnieuw kijken hoe we de dan beschikbare gelden gaan 

besteden. Er zullen bestedingen bij zitten die dit jaar al ingezet zijn en volgend 

schooljaar vervolgd worden. Maar ook nieuwe plannen liggen in het verschiet. Daarbij 

komen de gelden zoals gezegd altijd ten goede aan het onderwijs aan de kinderen.  

 

Met vriendelijke groet, 

De leden van de MR en de directie 

 

 


