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Inleiding: de totstandkoming van het schoolprogramma
In deze inleiding lichten we het proces van het komen tot het schoolprogramma toe.
Op 8 april 2021 was de gezamenlijke start NPO van het Montessori College. Tijdens deze middag
hebben de schoolleiders, kernteam-coördinatoren, procesbegeleiders en zorgfunctionarissen kaders
opgehaald voor het vormgeven van het schoolprogramma NPO (hoofdstuk 1.3). In deze sessie is het
speelveld voor het schoolprogramma NPO geconcretiseerd. Samen met de door Ministerie van OCW
verstrekte documenten omtrent NPO is er een scan-instrument ontwikkeld voor de kernteams
(hoofdstuk 2.1).
Met behulp van het scan-instrument hebben alle kernteams (MMvmbo-1, MMvmbo-2/3a, MMvmbo2/3b, MMvmbo-4, MMvmbo-t3/4, MC Agora Nijmegen, 1-2V+, 1-2 H/v, 1-2 vmbo-t/h, 3h/v, 4-5h, 45-6v, MC Kwadraat, 10-15 Agora, MMvmbo (Groesbeek) een scan op hoofdlijn uitgevoerd in mei
(hoofdstuk 2.2).
Op 20 mei is er een monti café georganiseerd met leerlingen, ouders, docenten, schoolleiding en de
leden van de Raad van Toezicht. Leerlingen van de leerlingenraad hadden vooraf vragen bedacht die
ze gedeeld hadden met hun achterban. Deze informatie brachten ze mee naar de avond met de MR
en de raad van toezicht.
Hieronder staan de vragen
1. Wat heb je het afgelopen jaar gemist?
2. Waar maak je je zorgen over?
3. Wat heb je geleerd/meegenomen?
4. Waar zie je kansen (in je eigen situatie)?
5. Waar ben je in gegroeid?
6. Wat denk je dat voor de leerlingen belangrijk is dat de school wel of juist niet doet voor de
leerlingen?
7. Wat vind je fijn aan school? Wat vind je dat moet blijven?
8. Hoe is je motivatie voor school?
De scans zijn samengebracht en geanalyseerd en samen met het speelveld heeft dit geleid tot een
pre-match van interventies (hoofdstuk 2.3). Vanuit deze pre-match is een kaartenbak van
interventies gemaakt voor de kernteams gemaakt. Tijdens een werkmiddag op 15 juni 2021 hebben
de kernteams, onder begeleiding, de gelegenheid gekregen om met de door Marant Interstudie
ontwikkelde kaartenbak een passende match te maken. De kaartenbak geeft de kernteams snel
inzicht in de interventie, de kanttekeningen hierbij, de werking en de benodigde middelen. In de
kaartenbak wordt ook de link zichtbaar met het speelveld, zoals beschreven in hoofdstuk 1.3.
Ieder kernteam heeft inzage gekregen in het budget dat ze ter beschikking hebben (hoofdstuk 4).
De kernteams is gevraagd om met deze informatie en vanuit hun analyse interventies te kiezen. En
deze vervolgens te koppelen aan hun analyse en te beschrijven hoe deze past binnen het beschreven
speelveld NPO en MCN en de kernteam-jaarplannen. Hiermee borgen we de duurzame investering
van de NPO-gelden. Niet repareren, maar renoveren (Staat van onderwijs, 2021).
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Alle kernteams hebben hun keuzes voor interventies eind juni aangeleverd. Deze keuzes zijn
geanalyseerd en besproken met de schoolleiding op 29 juni 2021, zodat zij in staat waren om keuzes
te maken voor het gehele college, zo veel mogelijk in lijn met de wensen, ambities en keuzes van de
verschillende kernteams (hoofdstuk 3.1). De schoolleiders zoeken afstemming met ieder kernteam
voor de plannen, financiële consequenties en houden de collegebrede inzet in beeld. Dit wordt mede
mogelijk gemaakt doordat de kernteams gebruiken maken van het Stappenplan definitie keuze
interventies (hoofdstuk 3.2). Kernteams borgen en evalueren hun keuzes daarnaast in de
kernteamjaarplannen.
Op 7 juli 2021 is het plan van aanpak besproken in de MR en heeft de MR instemming verleend.
Myrthe van den Blink en Nico Taminiau (Marant Interstudie)
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1. Het Montessori College
1.1 De school in beeld
Om een eerste beeld te schetsen, hieronder de basisinformatie van het Montessori College Nijmegen
en Groesbeek in 2019.

1.2 Het Nationaal Programma Onderwijs en het Montessori College Nijmegen en
Groesbeek
Het kabinet heeft recent besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs. Het doel hiervan is om
leerlingen en studenten te helpen hun gaven en talenten tot bloei te brengen, ondanks de coronacrisis
en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. Het Nationaal Programma Onderwijs zal hiervoor de
komende twee en een half jaar € 8,5 miljard extra investeren in het gehele onderwijs, van het
funderend onderwijs tot en met het hoger onderwijs (Kamerbrief, Min. v. OCW, 2021).
Voor het Montessori College is een belangrijke vraag ‘Hoe bereik je blijvend effect met tijdelijk geld?’
Zij realiseert zich dat daarvoor werken vanuit een visie cruciaal is. Ook is het een belangrijke wens
dat het te ontwikkelen plan aansluit bij bestaande (school)ambities, schoolplannen en strategische
plannen. Omdat het belangrijk is dat dit traject zorgvuldig en gedegen wordt uitgevoerd, zonder de
medewerkers nog meer te belasten is er externe ondersteuning ingeschakeld vanuit Marant
Interstudie.
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In het Nationaal Programma Onderwijs worden twee belangrijke lijnen benoemd. Enerzijds is er de
lijn van het herstellen: herstellen van leer- en ontwikkelingsbehoeften in cognitieve ontwikkeling,
sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden en executieve functies. Anderzijds is de lijn van
duurzame ontwikkeling belangrijk in dit programma. In de Staat van het onderwijs 2021 beschrijft de
inspectie het zelfs als: ‘niet repareren, maar renoveren'.
Voor beide lijnen geldt dat door de inzet van bewijsbare interventies de kansengelijkheid voor
leerlingen wordt bevorderd, niet alleen nu, maar ook in de periode na de inzet van de extra
middelen. De aanpak voor het Nationaal Programma Onderwijs waar het Montessori College voor
gekozen heeft staat globaal uiteengezet in de onderstaande afbeelding. Op de volgende bladzijden
lichten we de verschillende onderdelen verder toe.
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1.3 Het speelveld: een kader (de voorbereide omgeving) voor het plan van aanpak
De kernopdracht van het montessorionderwijs vormt een belangrijke basis voor het bepalen van het
speelveld voor het plan van aanpak: We ondersteunen leerlingen in hun ontwikkeling tot
jongvolwassenen die creativiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap
tonen.
Het Montessori College biedt een leer- en werkgemeenschap waarin leerlingen werken aan de drie
brede montessoridoelen: zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. We
willen dat onze leerlingen proactief kunnen handelen en leren de regie over hun eigen leven te
nemen. We helpen hen hun eigen talenten en grenzen te leren kennen, daarop te vertrouwen en te
durven gaan voor hun dromen en ambities. En we geloven dat leerlingen nu en straks gelukkiger zijn
wanneer ze iets kunnen betekenen voor anderen en de samenleving.
Deze ondersteuning bieden wij middels ambitieuze leer- en werkomgevingen voor de komende jaren.
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Hiernaast beschikt het Montessori College over een helder geformuleerd meerjarig schoolplan (2020
tot 2024). Met betrekking tot de leer- en werkomgevingen, waar in de kernopdracht naar verwezen
wordt, worden er in het huidige schoolplan vanuit een zestal karakteristieken ambities beschreven
waarop wordt ingezet met betrekking tot onderwijskundige ontwikkelingen.

Hoofd, hart en handen: leerlingen leren door te denken, te voelen en te doen, middels gevarieerde
leeractiviteiten die een appèl doen op het denken, voelen en doen. Inzetten op balans tussen hoofd,
hart en handen. Deze ambitie is uitgewerkt/zichtbaar in: cultuur-, techniek- en kookruimtes. Diverse
sportieve en culturele activiteiten en l s rogra
a’s
Leren kiezen: leeromgeving en leerorganisatie bieden leerlingen ruimte om eigen keuzes te maken in
leeractiviteiten. Maatwerk door gelijke kansen te bieden door bewust ongelijk te behandelen. Deze
ambitie is uitgewerkt/zichtbaar in: werken met college- en begeleidingslessen, nieuwe dagritmes,
diverse keuzemogelijkheden voor l s rogra
a’s binnen en b iten de sc ool.
Reflecteren: leerlingen worden gecoacht in het reflecteren op hun totale ontwikkeling. Leerlingen
denken na over hun leerresultaten, hun leerstrategie en hun modus, en communiceren hierover
middels een driehoeks-gesprek met ouders en school. Deze ambitie is uitgewerkt/zichtbaar in:
voortgangsmonitor, het gebruik van diverse rubrics binnen de verschillende afdelingen,
ontwikkelgroep formatieve toetsing, challenge-monitor.
Sociaal leren: leerlingen gebruiken de school en haar omgeving als leer- en werkplaats om te
oefenen in ‘ oeilijke vrij eid’ en b rgersc a Leren vindt altijd plaats in een sociale context. Ruimte
voor jezelf gaat nooit ten koste van de ander. Deze ambitie is uitgewerkt/zichtbaar in: samenwerking
met diverse externe partners, MC Kwadraat.
Samenhang in leerstof: leerlingen leren in herkenbare, actuele en samenhangende leercontexten. Ze
werken daarin vanuit eigen leervragen aan het koppelen van kennis aan vaardigheden. Nederlands
wordt daarbij zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden om taal en taalverwerking
vanzelfsprekender en aantrekkelijker te maken. Samenhang maakt het voor leerlingen meer
mogelijk om via hun passies tot leren te komen. Deze ambitie is uitgewerkt/zichtbaar in: Agora,
challenges, werken met leergebieden gericht op talent en expressie, werken in realistische
contexten, taalversterking door deze te integreren in het gehele onderwijsprogramma.
Binnen en buiten de school: de school is een oefenplaats om te leren. Dit leren reikte verder dan de
eigen school: de hele leef- en leerwereld van de leerlingen wordt gebruikt. Samenwerkingen met po,
mbo, hbo en universiteiten worden uitgebouwd met als doel leerlingen een doorlopende leerlijn te
bieden. Deze ambitie is uitgewerkt/zichtbaar in: sportieve en culturele reizen, projecten binnen en
buiten de school voor binnen en buiten de school.
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Deze ambities zullen een belangrijke basis vormen voor de kaders (het speelveld) van het Nationaal
Programma Onderwijs de school.
Op 8 april j.l. zijn tijdens een startsessie met schoolleiders, kernteam-coördinatoren,
procesbegeleiders en zorgfunctionarissen, kaders opgehaald voor het plan van aanpak voor het NPO
vanuit de blik die vanuit de bovenstaande karakteristieken naar boven zijn gekomen. Hieronder
volgen kort samengevat de belangrijkste gezamenlijke inzichten, onderzoeksvragen en
aanbevelingen die tijdens deze sessie naar voren kwamen voor het speelveld:
Duurzaamheid is belangrijk. Het is daarom raadzaam om aan te sluiten bij wat we al in huis
hebben en dit waar mogelijk te versterken:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

De keuzestructuur die er al is inzetten, denk hierbij onder andere aan de
keuzewerktijd (KWT), de versterkingsuren en de taallessen.
De competenties die er de afgelopen jaren ontwikkeld zijn op het gebied van
persoonlijk leiderschap, didactisch coachen en formatief werken inzetten en het als
een kans zien om deze verder door te ontwikkelen.
Effectief omgaan met reflectie en feedback. De mogelijkheden van peer-feedback
onderzoeken.
Het lijkt erop dat de cognitieve ontwikkeling het minst diepgaand is geraakt. Aandacht
voor de sociaal emotionele ontwikkeling is het belangrijkst.
elangrijk is o ons te ric ten o de ositieve kanten van ‘de crisis’ at eeft et
ons gebracht? Bouw dit vervolgens verder uit.
Er is mogelijk een disbalans ontstaan (hoofd, hart en handen). Terugbrengen en
behouden van balans is essentieel. Waar ontstaat disbalans? Wat gaan en kunnen we
vervolgens doen om de balans te herstellen en te behouden? Er is een waslijst aan
middelen voorhanden. Welke zet je in?
Beeld krijgen op ontwikkeling van vaardigheden door uit te zoomen om vaardigheden
die vakoverstijgend werken zichtbaar te maken. Leg de focus op wat de leerling al
kan. Focus op vaardigheden voor zelfredzaamheid. Denk hierbij aan o.a. :
samenwerken, plannen, analyseren/onderzoeken en reflecteren. Dit onder het motto:
“leer et ij elf doen”
Het samenwerkend leren bevorderen. Aandacht voor groepsvorming en het ‘ et en
van elkaar leren’.
Maak het leren, meer maatschappelijk leren. Treed naar buiten, wees
omgevingsbewust. Laat alles wat we doen draaien om contact binnen en buiten de
school.
Maak ruimte voor gesprekken met leerlingen. Een mentor/coach is hierbij belangrijk.
Het speelveld voor het Nationaal Programma Onderwijs, Montessori College Nijmegen.

Naast deze beelden en inzichten zijn er als bijvangst ook verschillende ideeën naar boven gekomen
voor interventies. Deze staan in bijlage A. Om tot een schoolmenu van weloverwogen en passende
interventies te kunnen komen is het van belang om in beeld te krijgen wat de situatie is met
betrekking tot onze leerlingen. Welke leervertragingen of leerversnellingen spelen er bij hen op
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cognitief-, sociaal-emotioneel- en executief gebied? Om dit helder in beeld te krijgen wordt een scaninstrument ingezet.

1.4 De werkorganisatie
In de organisatiestructuur van het Montessori College voeren alle medewerkers hun werk zoveel
mogelijk uit vanuit teams, waarin collectief verantwoordelijkheid wordt genomen voor het resultaat
en samen geleerd wordt ten behoeve van de kwaliteit van het werk. Voor de ontwikkeling van een
groep leerlingen (gedurende een of meer jaren) draagt het kernteam verantwoordelijk. Dit wordt
goed zichtbaar in onderstaande afbeelding. Vanuit deze organisatiestructuur is besloten om de scan
en keuze van de interventies grotendeels te beleggen bij de kernteams.

Op basis van het tijdspad NPO van het ministerie van OCW (2021) heeft het Montessori College voor
de periode april – september 2021, het volgende tijdspad voor het afnemen van de scan, het
vervaardigen van een schoolmenu met bewezen effectieve interventies, het opleveren en werking
laten treden van een gedragen en goedgekeurd schoolprogramma.
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2. De scan op hoofdlijnen
In laats van een ‘scan’ eeft et Ministerie van OCW een stappenplan opgeleverd voor de analyse
en de verdere stappen. Op basis van dit stappenplan is er concrete planning geconstrueerd voor het
totale traject en eenvoudig stappenplan voor gemaakt voor de scan.
De bedoeling en het doel van de scan is om op grote lijnen de situatie met betrekking tot onze
leerlingen zichtbaar te maken. Deze grote lijnen, bestaande uit een scan per klas/groep en kernteam,
gaan ons in staat stellen om een schoolmenu van interventies samen te stellen. In september, als dit
schoolmenu in werking treedt, wordt vastgesteld welke leerlingen voor welke passende
interventie(s in aan erking ko t ij et o alen van ‘de grote lijn’ al ogelijk blijken dat er al
opvallende leerlingen als bijvangst naar boven komen. In het format van de scan (bijlage B) is
hiervoor ruimte gereserveerd, zodat deze informatie (als bijvangst) al meegenomen kan worden in
de scan.

2.1 De ontwikkeling van de scan
De ontwikkeling van het scan-instrument is gebaseerd op het Stappenplan bij Schoolscan VO (Min.
van OCW, 2021).
Stap 1) Concretiseren van de ontwikkelingsdomeinen (cognitief, sociaal-emotioneel, welbevinden
en executieve functies)
“Tijdens deze stap bepaalt u voor elk van de domeinen voor welke leer- en ontwikkelgebieden uw school de
ontwikkeling van leerlingen in beeld gaat brengen. We realiseren ons dat een brede scan over alle leer- en
ontwikkelgebieden in het voorjaar van 2021 voor veel scholen niet haalbaar is.” (Stappenplan bij schoolscan VO,
OCW, 2021).

Elk kernteam kan in samenspraak met schoolleider voor mogelijke accenten kiezen binnen de
verschillende gebieden. We kiezen ervoor om de kernvakken (NE, WI, EN) sowieso op te nemen in de
scan op cognitief niveau. Elk kernteam bepaalt daarnaast welke andere vakken meegenomen gaan
worden in de scan (bijlage B, Cognitief (kies zelf nog vakken)).
Voor het VMBO is het mogelijk om in de scan de focus ook op praktijkvorming te leggen: de kennis en
vaardigheden die leerlingen in de praktijklessen en in de stages verwerven.
Stap 2) Reeds beschikbare gegevens inventariseren
Op basis van de informatie die we hebben opgehaald tijdens de startsessie op 8 april j.l. hebben is
een eerste bronnenverzameling gemaakt (bijlage B, op-één-na laatste rij van de tabel). Kernteams
bepalen passend bij de situatie zelf welke bronnen ze gaan gebruiken en welke niet. Zij maken een
schifting in de bronnen en vullen deze waar nodig aan.
Stap 3) Ontbrekende gegevens verzamelen
Als de beschikbare gegevens van stap 2 zijn ingevuld, is het nog mogelijk dat er nog informatie
ontbreekt, de zogenaamde ‘ itte vlekken’. Dit zijn de leer- en ontwikkelgebieden waarvan men wel
zicht wil hebben op de ontwikkeling van leerlingen, maar waarvoor nog geen gegevens in huis zijn.
Hiervoor moet bedacht worden welke aanvullende bronnen er nodig zijn o de e ‘ itte vlekken’ te
vullen (bijvoorbeeld informatie van leerlingen en ouders).
Stap 4) Analyseren
“Deze stap richt zich op het vaststellen van vertragingen in de ontwikkeling op basis van de gegevens die in de
eerdere stappen op een rijtje zijn gezet. Dit kan op individueel niveau, maar ook per leerjaar, afdeling (pro,
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vmbo-bb/kb, vmbo-tl, havo/vwo) en op schoolniveau.” (*stappenplan bij schoolscan VO, OCW, 2021).

Er is voor gekozen om niet alleen op vertragingsniveau te analyseren, maar de plussen én de minnen
mee te nemen. De scan wordt zoals eerder vermeld uitgevoerd op klas/groepsniveau. Met het vullen
van het scan-format wordt al indirect gestart met de scan, doordat wordt toegewerkt naar het
totaalbeeld van het kernteam per domein.
Om de kernteams te ondersteunen in de focus van de scan, worden een aantal hulpvragen
aangereikt:
Hulpvragen afdelingen en leerjaren:
▪ Laten alle afdelingen en leerjaren (ongeveer) hetzelfde beeld zien of zijn er afdelingen en/of
leerjaren die afwijken?
▪ Zijn er specifieke onderdelen van vakken die positief of negatief opvallen?
Hulpvragen leerling:
▪ Welke leerlingen vallen positief of negatief op wanneer hun eigen ontwikkeling in de periode
vóór corona en de periode sinds corona vergeleken wordt?
▪ Welke leerlingen vallen positief of negatief op in vergelijking met hun klasgenoten?

In het scan-format (bijlage B ie je “ vallende leerlingen” Hiervoor kunnen de twee hulpvragen bij
et nivea “leerling” worden ingezet. In het scan-for at ie je de rij “Totaalbeeld kerntea
er
do ein” Hiervoor kunnen de twee hulpvragen bij het nivea “afdeling en leerjaren” worden ingezet.
Omdat het bij het scannen/analyseren van deficiënties in sociaal-emotionele ontwikkeling,
welbevinden en executieve ontwikkeling veelal gaat om ‘zachte gegevens’ wordt er een hulpmiddel
(bijlage C) aangereikt, om dit zoveel mogelijk door dezelfde analyse-bril te doen.

2.2 Analyse op hoofdlijnen
Alle kernteams hebben een analyse gemaakt op hoofdlijnen. Hiervoor hebben zij gebruik gemaakt
van verschillende bronnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leerlingbesprekingen
Informatie van coach/mentor
Informatie van vakdocenten
IAT/zorgteam
Gesprekken met leerlingen (LAT en NPO-café)
Gesprekken met ouders (NPO-café)
Somtoday
Cijfers toetsweek
Uitkomsten formatieve toetsing
Informatie vakdocenten/gastdocenten.
Feedback opgevraagd (bij leerlingen (Agora)
(Tevredenheids)onderzoeken en enquêtes uitgezet onder leerlingen en ouders
Challenge- en voortgangsmonitor (Agora)

Schoolprogramma NPO, versie 31 augustus 2021

11

In bijlage D staan twee (geanonimiseerde) voorbeelden van de analyse, zoals deze zijn gemaakt door
de kernteams. Alle analyses van de kernteams zijn verzameld, samengebracht en geanalyseerd.
Vanuit deze analyse zijn per domein de leer- en ondersteuningsbehoeftes van leerlingen
geformuleerd. Deze inhoudelijke, rode lijn is hier onder genoteerd.

Cognitief
•
•

•
•

•

Stagnatie in ontwikkeling van talen (ne, en) en wi (met speciale aandacht ook voor basis en
gevorderde rekenvaardigheden en bèta-vakken)
Te weinig oefening (en dus resultaat) van vaardigheden behorende bij verschillende vakken
en met verschillende doeleinden; begrijpend lezen, schrijven, chemisch rekenen,
programmeren. Belangrijk te melden is dat begrijpend lezen/leesvaardigheid in vrijwel alle
analyses terugkomt.
Flexibel toepassen van kennis in verschillende contexten heeft aandacht nodig.
Informatie- en vakoverstijgende vaardigheden zoals (ook deels opgehaald bij begrijpende
lezen en executief): interpreteren van bronnen, het toepassen van kennis en het filteren van
info uit een tekst: gs, ec, ak, beco blijven achter.
Voor MMVMBO: gemiste praktijkervaring en hierdoor minder burgerschap en
praktijkvorming.

Executief
•
•

•

Verminderde informatie- en onderzoeksvaardigheden.
Leren leren, leren kiezen, leren plannen, leren focussen en doorzetten, leren reflecteren blijft
achter (meta-cognitie, taak initiatie en zelfregulatie). Leerlingen zijn hier minder goed in dan
de verwachting van docenten is. Leerlingen geven aan begeleiding van docenten hierbij
gemist te hebben.
Reactie-inhibitie (nadenken voordat je handelt) (vooral bij jongens) is weinig aanwezig

Sociaal emotioneel en welbevinden
•
•
•
•
•
•

Terugval van zelfvertrouwen en welbevinden
School als sociale plek gemist (identiteitsontwikkeling)
Samenwerking en samenwerkend leren gemist, evenals leerling-leerling contact
Er is angst voor/zorgen over toetsen, falen en niet overgaan
Zelfontplooiing, talentontwikkeling en culture ontwikkeling te weinig aan de orde geweest
Zorgen over (hernieuwde) groepsvorming en groepsdynamica (ook met de docenten)

Overig
Stagnatie in professionalisering van docenten: didactisch coachen, collegiale consultatie, buiten- en
boven-schoolse bezoeken, ontwikkelen van leerlijnen.
Op de grens van cognitief en executief: algemene vakoverstijgende vaardigheden (onderzoeken, het
gebruik van bronnen, toepassen van rekenvaardigheden, begrijpend lezen) lijkt in grote lijnen achter
te lopen bij de gewenste ontwikkeling. Tijdens het afstandsonderwijs zijn deze vaardigheden te
weinig begeleid ingeoefend.
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2.3 Pre-match interventies
Bovenstaande resultaten zijn gekoppeld met het speelveld (montessorikarakteristieken) en de
kenmerken van de verschillende interventies. Op deze manier is een eerste pre-match van
interventies en het Montessori College ontstaan. Dit is een opmaat geweest naar de ontwikkeling
van de kaartenbak interventies (bijlage E), waarover in hoofdstuk 3 meer te lezen is.

Pre-match interventies
Geen kleur: geen directe match, kan passen, zie kanttekening
Rood: minder geschikt, qua match met analyse, speelveld en bewezen effectiviteit
Groen: geschikt, qua match met analyse, speelveld en bewezen effectiviteit.

Interventie

Kanttekeningen, kosten en effectiviteit

A: Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en
vaardigheden bij te spijkeren
A1 Voor- en vroegschoolse interventies
Hoge kosten, gericht op jonge kinderen
A1 Uitbreiding onderwijs

Pre-teaching werkt, hoge kosten

A2 Zomer- of lentescholen
B: Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
Toe te passen bij algemeen vormende vakken, maar vaak ook bij beroepsgerichte vakken
B1: Een-op-een-begeleiding (intensieve
individuele begeleiding door leraar,
onderwijsassistent of andere volwassene)
Instructie in kleine groepen

Hoge kosten en effectief

B2: Individuele instructie (individuele opdrachten
en begeleiding per leerling)

Het kan met lage kosten (digitaal / tijdens de les)
Hoe kleiner de groep, hoe hoger de effectiviteit
Afhankelijk van wanneer dit wordt ingezet (tijdens
de les of daarbuiten)

B3: Directe instructie

Effectief, didactisch handelen van docenten

B4: Leren van en met medeleerlingen

Effectief, lage kosten en gewenst vanuit leerlingen
en docenten (analyse)
Gemiddeld effectief, lage kosten, heeft
consequentie voor je toetsrooster en vraagt
misschien om professionalisering.
Effectief, sterk bewezen, lage kosten en sterk
gewenst vanuit analyse
Gemiddeld effectief, ondersteunend aan sociale
vaardigheden. Gericht op het jonge kind
Effectief, lage kosten. Kwaliteit van feedback is hier
essentieel (continuering van professionalisering
rond Didactisch Coachen)).

B5: Beheersingsgericht leren

B6: Technieken voor begrijpend lezen
Gesproken taalinterventies
Feedback
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C: Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen
C1: Interventies gericht op het welbevinden van
Weinig bewezen effecten van de interventie – erg
leerlingen
breed geformuleerde interventie, maar wel
noodzakelijk hier op in te zetten vanuit de analyse.
C2: Sportieve activiteiten
Klein effect, gemiddelde kosten. Kan wel
ondersteunend zijn aan sociale cohesie en
betrokkenheid bij school . Dragen bij aan
terugdringen verzuim en schooluitval .
C:3 Cultuureducatie
Klein effect, gemiddelde kosten. Kan wel
ondersteunend zijn aan creatief denken, sociale
cohesie en betrokkenheid bij school
D: Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
D1: Metacognitie en zelfregulerend leren
Effectief, lage kosten en zeer wenselijk gezien de
analyse.
D2: Samenwerkend leren
Gemiddeld effect, lage kosten en zeer wenselijk
gezien de analyse.
E: (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
E1: Klassenverkleining

E2: Onderwijsassistenten/instructeurs

Gemiddeld effect, hoge kosten. Wordt wel
benoemd in de analyse. Personeel anders inzetten
kan hierbij voor effect zorgen.
Klein effect, hoge kosten.

F: Faciliteiten en randvoorwaarden
Alleen randvoorwaardelijk / ondersteunend in te zetten samen met interventies onder A-E
F1: Interventies gericht op faciliteiten en
randvoorwaarden
F2: Ouderbetrokkenheid
F3: Digitale technologie
(voor afstandsonderwijs, vo, feedback
enzovoorts)
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3. Het schoolmenu; keuzes interventies

A1 Uitbreiding onderwijs
B1 Instructie en begeleiding (individueel/kleine
groepen)

1

1

1

Frequentie

KT T34

Agora

MC2

1
1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

9

B5 Beheersingsgericht leren
B6 Technieken voor begrijpend lezen

MMVMBO
GB

1

B3 Directe instructie
B4 Leren van en met mede-leerlingen (tutoring)

MMVMBO3

MMVMBO4

MMVMBO2

MMVMBO1

Agora 10-15

HVBB

HV3

Turflijst Interventies

12V+VHT

Vanuit de analyse en met behulp van de kaartenbak hebben alle kernteams hun voorkeuren voor
interventies gemotiveerd en inzichtelijk gemaakt. De keuzes en motivatie van deze keuze van de
verschillende kernteams is opgenomen in bijlage F. De samenvatting van de keuzes is opgenomen in
onderstaande tabel.

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

Feedback
C1 Sociaal emotioneel (welbevinden)
C2 Sportieve activiteiten

1

C3 Cultuureducatie

1

D1 Metacognitie en zelfregulerend leren

1

1

D2 Samenwerkend leren
E1 Klassenverkleining

1

E2 Onderwijsassistenten/instructeurs

1

F3 Digitale technologie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3
1

5
1

1

Deze tabel is besproken in een overleg met de schoolleiders op 29 juni 2021 om tot een definitieve
keuze van de interventies voor het gehele college te komen. Deze keuzes leiden tot het schoolmenu:
de interventies waar alle kernteams uit kunnen kiezen om in te zetten. Om te zorgen dat de keuze en
het inzetten van interventies gevolgd en geborgd kan worden is het Stappenplan definitieve keuze
interventies ontwikkeld (hoofdstuk 3.2).

3.1 Keuze interventies, toelichting schoolleiding
Onderstaand zijn de bevindingen van het schoolleidersoverleg op 29 juni 2021 opgenomen. Deze
bevindingen omvatten de keuzes die zij hebben gemaakt in de interventies voor het
schoolprogramma, in verbinding met school- en collegebrede ontwikkelingen, projectgroepen en
contactpersonen.
A1: Een kernteam heeft zijn voorkeur uitgesproken voor de interventie uitbreiding onderwijs / extra
onderwijstijd. De schoolleiding ziet kansen om dit te koppelen aan de verplichte twee extra 6e uren
(vanaf de bovenbouw). Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een derde of vierde 6e uur in de
week. Hier kan een extra partij voor worden ingezet worden, bijvoorbeeld gekoppeld aan interventie
B1.
B1: Vanuit zeven kernteams is de interventie één-op-éen begeleiding of instructie in kleine groepen
gekozen. Dit heeft voornamelijk met betrekking tot de cognitieve ontwikkeling op kernvakken.
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Hierbij kan een externe partij (zoals SHS of OSN) voor worden ingezet. Deze inzet maakt het ook
mogelijk om de reguliere docent in te zetten voor instructie in kleine groepen of één-op-één
begeleiding. Hierbij is het belangrijk dat er vanuit de kernteams wordt aangegeven welke specifieke
inzet ze vragen van bijvoorbeeld SHS. Op de kernteambijeenkomst van 12 juli 2021, waar ook de
kernteamjaarplannen worden geconcretiseerd, wordt de specifieke wens van de kernteams voor de
SHS en OSN begeleiding opgehaald. Afstemming met de ondersteuningscoördinatoren (Rachid en
Joke) is hierbij ook zeer van belang; portefeuillehouder Jacob. Om SHS in dit stadium al te laten
weten dat er inzet van hen wordt verwacht, zal Angelique z.s.m. al contact opnemen met SHS en hen
vragen om een eerste offerte voor inzet op basis van verschillende schattingen (twee tot vier
studenten per locatie zowel voor bèta als alfa), zodat na 12 juli 2021 dit snel concreet gemaakt kan
worden.
B3: Directe instructie is door één kernteam gekozen. Dit is reeds onderdeel van het algemeen
didactisch handelingsrepetoire van de docent.
B4: Vijf kernteams hebben gekozen voor de interventie leren van en met medeleerlingen (tutoring).
Er is een collegebrede ontwikkeling gaande omtrent tutoring (werkgroep tutorleren). Als school
willen we hier collegebreed op inzetten. We willen het inzetten van deze interventie koppelen aan
deze werkgroep, zodat dit zo functioneel mogelijk ingezet kan worden collegebreed. Onderzocht
wordt hoe we dit het beste kunnen ondersteunen en of er externe partijen zijn die hierin kunnen
helpen. Contactpersoon: Paul van Hemert. Portefeuillehouder: Anne Marie.
B6: Technieken voor begrijpend lezen is door zes kernteams als interventie gekozen. De school wil dit
graag vakoverstijgend oppakken, door onder andere met de taalcoördinatoren en de
taalwerkgroepen samen te werken. Portefeuillehouder: Anne Marie.
C1 t/m 3: De verschillende interventies voor de bevordering van het sociaal emotionele ontwikkeling
en welbevinden van de leerlingen zijn verdeeld in drie type interventies: sociaal welbevinden en
groepsvorming (acht keer gekozen), sportieve activiteiten (zeven keer gekozen), cultuureducatie
(zeven keer gekozen). Schoolleiding ziet hier kansen voor het inzetten van het eigen netwerk van
docenten en kernteams. Voor het inzetten hiervan volgen de kernteams het stappenplan.
D1: Interventies voor het versterken van metacognitie/executieve functies worden veelvuldig (negen
keer) gekozen. In de onderbouw van de Beuk wordt hierin geïnvesteerd om de mentorlijn te
versterken (pilot gedraaid met Tumult in 2020-2021). Vmbo gaat ook met deze methode aan de slag.
Daarnaast is er een collegebrede werkgroep rondom executieve functies. Helaas kunnen niet alle
alle locaties hierbij aansluiten i.v.m de roostering. Voorlopige contactpersonen: Joan, Joris en
Sanne.
Hierin zien we ook verbinding met het inzetten en versterken van didactisch coachen en formatief
handelen. Hiervoor kan de Centrale ook worden ingezet. We zien kansen om dit collegebreed te
verbinden en in te zetten. Portefeuillehouder formatief handelen: Anne Marie. Betrekken Boaz (De
Centrale, intern opleidingsorgaan) pakt Berni op.
D2: Drie kernteams hebben de interventie samenwerkend leren gekozen. Het samenwerkend leren
bevorderen is onderdeel van het speelveld. Hiermee geef je aandacht aan groepsvorming en het met
en van elkaar leren. Het is ook een basis voor het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden die
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binnen de andere interventies gevraagd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan executieve
vaardigheden. Bovendien ziet de school een directe koppeling met het inzetten versterken van
didactisch coachen (feedback geven op modus, de drie brede doelen en leervaardigheden)en
formatief handelen. Wat betreft formatief evalueren worden de werkgroep FE (Wim Veldkamp,
Josette Snoeijen) en de Centrale bevraagd op welke wijze zij hier vorm en ondersteuning aan kunnen
geven.
E1: Klassenverkleining (NB minder dan vijftien leerlingen in een klas heeft pas een groot effect, ) is
vier keer uit de kaartenbak gekozen. Deze interventie is helaas niet mogelijk om in te zetten in
verband met de huisvesting. De school heeft wel de geprognosticeerde formatie aangehouden
ondanks dat er minder leerlingen zijn dan geprognosticeerd.
E2: Onderwijsassistenten/instructeurs is als interventie door vijf kernteams gekozen. Deze
interventie et in etten van ‘e tra anden’ angt sa en et interventie 1 Naast H en
er mogelijk andere bronnen van extra handen aan te boren.

N ijn

F3 Digitale technologie (online lesgeven, coachen) is door drie kernteams gekozen.
ICT in etten ter onderste ning van ‘ et leren al dan niet als l iddel van bovenstaande
interventies.
Voor alle interventies geldt uiteraard dat het Stappenplan definitieve keuze interventies gevolgd dient
te worden. In onderstaande uiteenzetting zitten extra aandachtspunten wanneer deze interventie
definitief ingezet gaat worden, zoals schoolbrede aanpak, betrekken projectgroepen en/of
portefeuillehouders. Eventuele professionaliseringswensen kunnen worden gekoppeld aan het
inzetten van deze interventie (denk aan: directe instructie, samenwerkend leren, feedback,
didactisch coachen, formatief handelen).

3.2 Stappenplan definitieve keuze interventies
Om te zorgen dat de keuze en het inzetten van interventies gevolgd en geborgd kan worden, is er
een stappenplan ontwikkeld dat de kernteams gebruiken wanneer zij hun definitieve keuze voor een
interventie maken. De kaartenbak omvat alle interventies uit het schoolmenu. Hierin zijn
verschillende invulvelden gecreëerd die de kernteams helpen om snel hun keuze voor interventie te
verantwoorden (bijlage E). Voor het financiële en inhoudelijke overzicht en de verantwoording wordt
de schoolleider bij de laatste stap betrokken. Mocht er geen akkoord komen, dan wordt samen met
de schoolleider bepaald vanaf welke stap, het stappenplan weer opnieuw wordt doorlopen.
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Keuze interventie maken in het
kernteam op basis van analyse,
speelveld, schoolmenu en
financieel kader
Keuze interventie verantwoorden
met behulp van kaartenbak

Bepalen inzet intern of extern

Extern:
Contacteren externe partij(en) en
offerte(s) opvragen

Offerte voorleggen aan schoolleider.
In gezamenlijkheid akkoord / geen
akkoord bepalen
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Intern:
Contacteren interne contactpersoon
/ projectgroep en (indien aanwezig)
portefeuillehouder . Samen
benodigde inzet bepalen

Interne inzet voorleggen aan
schoolleider. In gezamenlijkheid
akkoord / geen akkoord bepalen.
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4. De financiën
Het college heeft ervoor gekozen om denkend aan de kernteamstructuur en haar bedoeling, de
kernteams inzicht te geven in het budget dat ze ter beschikking heeft. Zo wordt het eigenaarschap
ten aanzien van de te kiezen interventies vergroot. Het college heeft een inhouding op de middelen
gedaan ten behoeve van transitiekosten, ondersteuning en overhead. In oktober wanneer de
leerlingaantallen leerlingen bekend zijn wordt de definitieve verdeling vastgesteld.
Hieronder is de verdeling zichtbaar.

De beschikbare financiële middelen worden aan kernteams verstrekt op basis van aanvraag. Hiervoor
wordt het stappenplan definitieve keuze interventie ingezet. Aanvragen worden door schoolleiders
beoordeeld op basis van doelstellingen uit de kernteam-jaarplannen, het schoolmenu van
interventies en de verbinding met het speelveld NPO. Er wordt hierbij aangestuurd op het kiezen van
interventies die passen bij de analyses uit de kernteams en het speelveld zoals geformuleerd in
hoofdstuk 1.3.
De financiële controller-en financiële beleidsmedewerker ondersteunt de school bij de financiële
monitoring.
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5. De borging, evaluatie en monitoring
Voor de borging, evaluatie en monitoring van de inzet van de middelen voortkomend uit de NPO
gelden, maken we gebruik van het kwaliteitsbeleid van het Montessori College. Onze kwaliteitszorg is
ingericht op basis van het PDCA-principe, waarbij we gebruik maken van verschillende instrumenten
voor de kwaliteitsborging. Om deze kwaliteitsstrategie verder vorm te geven, doorlopen we de
leercirkel, zoals hieronder weergegeven. Het doorlopen van de leercirkels door leerlingen, docenten,
ouders, kernteams en ondersteunende medewerkers is essentieel voor het borgen en monitoren van
de gekozen interventies en de inzet van de NPO-gelden.

Leercirkel overgenomen uit het schoolplan Montessori College

Iedere partij heeft een rol in het doorlopen van deze leercirkel, zowel in de uitvoering als de borging.
Hierbij werken we van meetbaar naar merkbaar; we zien meten als een instrument om te leren, niet
als doel. Met behulp van de opbrengsten uit deze leercirkels, kunnen we onze plannen evalueren en
bijstellen. Zoals eerder gesteld koppelen we de gewenste opbrengsten van de gekozen interventies
aan de doelen van de jaarplannen van de kernteams. Dit betekent dat de kernteams een belangrijke
rol spelen in het doorlopen van de leercirkels (met verschillende betrokkenen) om te zorgen voor
evaluatie, borging en monitoring van deze NPO-gelden.
Om de verschillende betrokkenen te blijven betrekken bij de plannen en de evaluatie hiervan
(horizontale verantwoording), zijn de volgende acties gepland.
Leerling
Ouders

Werkorganisatie

Verantwoordelijken

Klankbordgroep van leerlingen via leerlingarena’s en een tweede
NPO-café.
Voor het einde van schooljaar 2020-2021 wordt er een
communicatieplan opgeleverd waarin onder andere de acties voor
ouderbetrokkenheid wordt beschreven. Ook het tweede NPO-café
zorgt voor inspraak en betrokkenheid.
6-wekelijks wordt er een uur ingepland in schooljaar 2021-2022
voor alle kernteams met begeleiding (6-wekelijks) en hun
schoolleider (12-wekelijks) om te evalueren en bij te stellen
Voor de uitvoering, borging en evaluatie van het schoolprogramma
NPO volgen we de normale verantwoordelijkheidslijnen van het
college (Professionele Statuut). Belangrijke spelers zijn onder
andere kernteams, schoolleiders en ondersteuningscoördinatoren.
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Collegebrede betrokkenheid

Om de uitwisseling, ontmoeting en inspraak collegebreed te blijven
activeren rondom het monitoren van de interventies, staat het
NPO icm met kernteamjaarplan meermaals op de agenda van de
pleno-bijeenkomsten.

6. Communicatie
Het c ool rogra
a ‘raakt’ de hele school. Daarom is het van belang dat alle betrokkenen in elke
fase voldoende worden meegenomen en geïnformeerd. Dit is reeds gebeurd in de analyse en de
voorbereiding voor het komen tot dit definitieve schoolprogramma. Vooruitkijkend naar het inzetten
van de interventies, is het belangrijk om frequent te evalueren of we met de ingezette interventies
de gezamenlijke bedoelingen die volgen uit de analyse op kernteamniveau en het speelveld NPO
aar aken Daarvoor ordt et t e a ‘ c ool rogra
a NP ’ standaard agenda-onderdeel van
de diverse bijeenkomsten en overleggen. Hierbij wordt, waar mogelijk, zoveel mogelijk aangesloten
bij de al aanwezige overlegstructuur zoals deze in de jaarkalender staat vastgelegd:

Stakeholders
Leerlingen

Activiteiten/gebeurtenis
eerlingarena’s

Frequentie/data

Contactperso(o)n(en)

Nog niet gepland

Marga Smeets
Sonja Walthers
Lisanne Dijkstra
Marianne Veldkamp

Kernteam + mentoren

Klankbordgroepen (leerlingen
worden vanuit kernteams
voorgedragen.
Leerlingenraad (afvaardiging in
de MR|)
Ouders

Informatieavonden >
kennismakingsavonden (NPO
op de agenda)
SOR-avonden (de Beuk en de
Berk)
LOR (Groesbeek)
Agora (Community-avonden)

Start van schooljaar

Kernteams

Enkele KT-overleggen belasten
met de urgentie NPO.
Consultatie, mogelijke
facilitering en ondersteuning
mogelijk vanuit Marant
Interstudie.
Berichtgeving naar ouders en
leerlingen na ieder overleg

De Beuk (6-wekelijks Nico Taminiau, Myrthe
met KT, 12-wekelijks van den Blink, KT, SL
met KT en SL))
Data: 7-09, 19-10, 712, 8-02, 22-02, 5-04,
19-04, 17-05

Ontwikkeldagen in het thema
van NPO (13 september, 3

2-11, 24-02, 7-06
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november). Eigenaarschap bij
docenten (OOP haken vaak
aan). Mogelijkheden om op
uitnodiging college-breed te
evalueren en te borgen met
een afvaardiging vanuit
kernteams. Drie mogelijke
lenaire o enten o ‘in
en ace’ it te isselen
Communicatie met ouders en
leerlingen m.b.t. NPO.
MR

Na NPO-overleg

MR-avonden (5 a 6 per jaar).
Standaard NPO op de agenda.
Berichtgeving via Monti

SL, Ellen Schravendeel,
Petey Peeters (?)

PMR
Mentoren

Korte lijntjes van mentor naar
leerling/ouders inzake NPO.
Bij leerlingbesprekingen en
driehoeksgesprekken wordt,
waar nodig, het thema NPO
betrokken.

Aanjagersoverleg Sectie-vakgroepvoorzittersoverleg.
Terugkoppeling t.a.v. NPOgerelateerde zaken vanuit
vakgroepen op de agenda
plaatsen.
Schoolleiding

Zorgt voor periodieke
berichtgeving via Nieuwsbrief,
Monti en Website.
Standaard wordt er een
onderdeel ‘NP ’ o geno en in
de berichtgeving (intern en
extern).
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Gehele jaar

KT en mentoren

Afrondingsweek
dinsdagochtend

SL, Nico Taminiau,
Myrthe van den Blink,
Petey Peeters(?)
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Bijlage A: Bijvangst 8 april en KT analyse (eerste ideeën interventies)
Interventies die als bijvangst zijn meegenomen tijdens de ‘kick-off op 8 april.
Leren kiezen
Ideeën hiervoor uit ronde 1:
• Maak ruimte voor gesprekken. Een coach is hierbij belangrijk
• Versterkingsuren, taallessen (extra docenten, studenten inzetten).
• Mixweken/keuzeuren
• Didactisch coachen inzetten
• Feedback, formatief
• Loopbaanbegeleiding (stages, ROC)
• Ervaringen creëren.
• Mindfullness
• Overgang po > vo (ook moeilijk kunnen kiezen) wat te doen in de overdracht?
Sociaal leren:
Ideeën hiervoor uit ronde 1:
• In groepjes of in tweetal werken (met wie, wil je werken, waar en waaraan?)
• Tutorleren
• Peerfeedback
• Formatief evalueren met anderen> wat kan je al?
• Buddies op sociaal gebied.
• (maatschappelijke) stages/challenges
• Extra reizen/activiteiten in grotere en kleinere groepen.
• Duurzaam:
o leer- en ontwikkelvaardigheden
o tutoring
o
entoraat itbreiden eer tijd + e tra ‘ andjes’
Reflecteren:
Sociale achtergrond van de leerlingen op het Montessori in Nijmegen zijn positief > bevoorrecht.
• Sociale interactie wordt gemist. Welke impact is er op groepsdynamisch niveau.
• Zorgen om dierbaren in de omgeving.
• Aandacht voor executieve functies:
o Wat is er nu anders?
o Kijken naar kwaliteiten.
o Successen delen
o Scan!
• Onzekerheid rondom achterstanden > geeft stress bij leerlingen
• Aandacht voor zelfvertrouwen.
• Bewustwording betekenis onderwijs.
• Door reflectie gaan leerlingen zich beter beseffen hoe ze het beste leren (omgeving,
middelen, hulp vragen).
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•
•
•

Gesprek over sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden voeren met leerlingen.
Ultiem maatwerk leveren: flexibel in thuiswerken en op school zijn.
Vooral tijd nodig!

Hoofd, Hart en Handen
•
•

Disbalans in beeld brengen en balans behouden.
Hoe ziet het programma er na de vakantie uit : introductieprogramma (tien
weken), invulling is rol van kernteam.

Samenhang in leerstof
Ideeën hiervoor uit ronde 1:
•
•

Vaardigheden
Vakoverstijgende vaardigheden.
i. Analytisch, onderzoekend, Samenwerken (weten waar je zelf goed in
bent), plannen, reflecteren.

.
Binnen en buiten de school
Ideeën hiervoor uit ronde 1:
• Investeren in contact (met maatschappij) (Rots & Water)
• Sociaal leren focus op groepsvorming
• Programma maken voor meerdere jaren
• D&P in h/v
De wereld is groter dan waar de wereld van het MCN stopt(?) Lat alles war de doen draaien om
contact binnen en buiten.

In de analysefase kwamen bij verschillende kernteams ook ideeën op voor passende interventies.
Deze zijn hieronder genoteerd.
Ideeën voor interventies uit de kernteams zelf (opgehaald bij de analyses):
•
•
•
•
•
•
•
•

Compacten leerstof (IPTA)
Socialiseringsactiviteiten (introductie) en sociaal welzijn, groepsvorming (leuke activiteiten)
Promoten maatschappelijk werker/vertrouwenspersoon
Individuele begeleiding op vakniveau (door vakexperts – Agora)
Aandacht voor samenwerking en culturele (en sport) activiteiten
Professionalisering van docenten om leerlingen beter te kunnen begeleiden en coachen bij
vraagstukken voortkomend uit de analyse
Inzetten expertise ouders
Meer handen in de klas

Schoolprogramma NPO, versie 31 augustus 2021

24

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleinere klassen en mentorgroepen
Keuze-uren executieve functies (docenten vrijmaken voor dit soort uren)
Bijspijkeren lees- en schrijfvaardigheid (docenten vrijmaken voor dit soort uren)
Onderwijsassistenten (meer handen voor de klas), klassenassistenten bij de kernvakken
Bijles tijdens keuze-uren
Huiswerkbegeleiding door externen
Extra hulp bij plannen
Extra RT inkopen
Leesvaardigheid als verplicht keuze-uur
Uitbreiden van landschapsuren/meer ruimte om te werken op school
Past et in etten van ‘T
lt’
Werken in niveaugroepen (zoals bij wiskunde – Berk)
Taal en versterkingsuren intensiveren
Examentraining voor iedereen toegankelijk houden (= gratis)
Leerlingen: niet meer school organiseren, wel meer mogelijkheden bieden
Leerlingen: stimulerende omgeving
Leerlingen: behoud de mogelijk tot snel, online contact en differentiatie door online werken
(meer maatwerk)
Leerlingen: balans tussen zelfstandig en begeleid werken moet beter
Leerlingen: behoefte aan ruimtes op school voor werken (met begeleiding), ontmoeten én
ontspanning (met jongerenwerkers)
Leerlingen: maatwerk, vraaggestuurd werken, samenwerkend leren
Leerlingen: ook thuis/online werken mogelijk houden

Vanuit MC Kwadraat
Sociaal-emotioneel:
• programma om veerkracht te trainen , specifiek gericht op doelgroep dubbel-bijzonder
(externe expertise nodig)
• programma peertutoring (zijn ook workshops voor)
• drama-onderwijs
• extra activiteiten (gericht op het samen opdoen van ervaringen)
Executieve functies:
• specifiek gericht op begaafdenonderwijs, dus specifieke expertise in laten vliegen
Lob-begeleiding
• Onderzoeksvaardigheden aanleren
• Mogelijkheden voor een intensievere, uitgebreidere introductie aan het begin van het jaar
(weekend weg, uitgebalanceerd programma kunnen opzetten etc.)
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Bijlage B: Het analyse-format
Groep/Klas
Leerling

Sociaal
emotionele
ontwikkeling &
welbevinden

Executive
functies

Cognitief
NE

Cognitief
EN

Cognitief
WI

Klas/Groep
Opvallende
leerlingen
Klas/Groep
Opvallende
leerlingen
Klas / Groep
Opvallende
leerlingen
Klas/Groep
Opvallende
leerlingen
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Cognitief
(kies zelf nog vak(ken)
VMBO, denk aan de
praktijkervaring

Totaalbeeld
kernteam
per domein
Welke
bronnen
gebruiken
we hiervoor?

LL.besprekingen
KT-coach/mentor
Vakdocenten
IAT / Zorgteam
Leerlingen (LAT)
Ouders

LL.besprekingen
KT-coach/mentor
Vakdocenten
IAT / Zorgteam
Leerlingen (LAT)
Ouders

SOM
ll.besprekingen
Cijfers toetsweek
Uitkomsten formatieve
toetsing
Informatie
vakdocenten/gastdocenten.
Feedback opgevraagd (bij
leerlingen (Agora)
Enquêtes uitgezet onder
leerlingen

SOM
ll.besprekingen
Cijfers toetsweek
Uitkomsten formatieve
toetsing
Informatie
vakdocenten/gastdocenten.
Feedback opgevraagd (bij
leerlingen (Agora)
Enquêtes uitgezet onder
leerlingen

SOM
ll.besprekingen
Cijfers toetsweek
Uitkomsten formatieve
toetsing
Informatie
vakdocenten/gastdocenten.
Feedback opgevraagd (bij
leerlingen (Agora)
Enquêtes uitgezet onder
leerlingen

Challenge- en
voortgangsmonitor (agora)

Challenge- en
voortgangsmonitor (agora)

Challenge- en
Challenge- en
voortgangsmonitor (agora) voortgangsmonitor (agora)

Welke
informatie
missen we?
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SOM
ll.besprekingen
Cijfers toetsweek
Uitkomsten formatieve
toetsing
Informatie
vakdocenten/gastdocenten.
Feedback opgevraagd (bij
leerlingen (Agora)
Enquêtes uitgezet onder
leerlingen

Bijlage C: De hulpmiddelen
“Idealiter gebr ik je bij de e ‘ ac te’ gegevens eerdere bronnen ijvoorbeeld door et elbevinden van de leerlingen te baseren op een inschatting van
o el de docent entor coac als van de leerling en of de o der en event ele org rofessionals ” (Stappenplan bij schoolscan VO, OCW, 2021).
Vanuit het SLO hebben we voor sociaal emotionele ontwikkeling, welbevinden en de executieve functies, aandachtsgebieden voor de analyse geformuleerd:
Sociaal/emotioneel
Wanneer je kijkt naar de sociaal, emotionele ontwikkeling, zijn dit de vijf basisgebieden om naar te kijken:
1.
2.
3.
4.
5.

emoties bij zichzelf en anderen te herkennen;
om te gaan met hun emoties;
voor anderen te zorgen;
verstandige beslissingen te nemen;
gezonde relaties met anderen aan te gaan en conflicten op te lossen

Executieve functies
Vanuit dit vliegwiel hebben we vier hoofd- aandachtsgebieden geformuleerd:
1.
2.
3.
4.

Plannen en organiseren
Metacognitie
Doelgerichtheid
Leerstrategieën

Zoeken jullie iets uitgebreiders, kijk op: https://www.slo.nl/thema/meer/jonge-kind/executieve-functies/
Welbevinden
Voor welbevinden staat in het stappenplan onderstaande beschrijving van welbevindenopschool.nl:
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Welbevinden op school omschrijft mentaal welbevinden als een positieve geestelijke gezondheid, bepaald door optimisme, zelfvertrouwen, geluk, vitaliteit,
gevoel van betekenis hebben, eigenwaarde, ervaren van ondersteuning uit de omgeving en het goed weten om te gaan met de eigen emoties.
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Bijlage D: Analyse op hoofdlijnen kernteam, geanonimiseerd
Voorbeeld 1
Groep/Klas
Leerling
XXXX

Sociaal emotionele ontwikkeling
& welbevinden
In het algemeen een positief
ingestelde klas met een goede
sfeer.
Over een paar leerlingen is wel
zorg wat betreft welbevinden.
Gamen zorgt voor afleiding.

Executieve functies Cognitief
NE
Paar leerlingen,
Zorg over
m.n. jongens missen leesvaardigheid bij een
door de te grote
aantal leerlingen
vrijheid van
afgelopen tijd
vaardigheden

Cognitief
EN
Over een zestal leerlingen
Maken we ons zorgen op
het gebied van inzet dan
wel organisatie

Cognitief
WI
Tafels en deelsommen zijn niet
goed geautomatiseerd

Gezellige klas maar een flink deel
van de jongens en meisjes heeft
last gehad van de afgelopen
periode en daardoor is de eenheid
minder dan normaal. Een flink
aantal vindt het lastig om de
motivatie weer terug te vinden

Paar leerlingen,
Zorg over
jongens en meisjes leesvaardigheid bij een
missen door de te aantal leerlingen
grote vrijheid van
afgelopen tijd
vaardigheden

Tafels en deelsommen zijn niet
goed geautomatiseerd

Sfeer is goed. Enkele jongens (tien
stuks) hebben een soc-emotionele
dip/(somberheid) dat heeft flink
invloed op de motivatie.

Zorg over
leesvaardigheid bij een
aantal leerlingen

Tafels en deelsommen zijn niet
goed geautomatiseerd

Opvallende leerlingen
XXXX

Opvallende leerlingen
XXXX

Opvallende leerlingen
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XXXX

Sfeer in de klas is goed.
Paar leerlingen,
Zorg over
Gamen is een grote afleiding bij de m.n. jongens missen leesvaardigheid bij een
jongens.
door de te grote
aantal leerlingen
vrijheid van
afgelopen tijd
vaardigheden

Veel mogelijkheden in deze groep.
Vaardigheden zijn in orde. Helaas
wordt deze mogelijkheid nu te
weinig benut door een groep van 8
leerlingen.

Gezellige klas. 4 verschillende
groepen. Er zijn vooral motivatie
en concentratie problemen bij
velen.

Enkele leerlingen moeite met
automatiseren.

Opvallende leerlingen
XXXX

Paar leerlingen,
Zorg over
Geen zorgen.
jongens en meisjes leesvaardigheid bij een
missen door de te aantal leerlingen
grote vrijheid van
afgelopen tijd
vaardigheden

Opvallende leerlingen

Mogelijke interventies voor de klassen:
-

groepsvorming (leuke activiteiten)
klassenassistenten met name bij de kernvakken
Extra hulp met plannen (agenda gebruik), lange termijn planning
Extra RT inkopen/OSN
Budget voor methode studievaardigheden leerjaar 1 en leerjaar 2
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Voorbeeld 2
Groep/Klas
Leerling

Executieve functies

xxx

slechte huiswerkattitude
veel leerlingen moeten nog
leren leren
want hebben nooit iets
moeten doen

xxx

xxx

Sociaalemotionele
ontwikkeling
Div leerlingen
met grote soc
emotionele
problemen
(naar IAT)

Diverse leerlingen hebben
moeite met concentreren
en planning en organisatie

Planning en organisatie bij
diverse leerlingen niet op
orde.
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Cognitief NE

Cognitief EN

Cognitief WI

6 onv NE

Geen onv EN

4 onv WI

Leesvaardigheid
Is zwak
Gemid voor NE
is voor vwo plus
een heel punt
lager dan
andere jaren
3 onv NE

4 stromen
mogelijk niet
door naar xx

1 onv EN

4 onv WI

4 stromen
mogelijk niet
door naar xx

2 onv EN

9 onv WI

8 stromen
mogelijk niet
door naar xx

Leesvaardigheid
Is zwak
Gemid voor NE
is half punt lager
dan andere
jaren. Voor
vplus een heel
punt lager
Veel leerlingen
met grote soc
emotionele
problemen
(naar IAT)

9 onv NE
Leesvaardigheid
Is zwak
Gemid voor NE
is half punt lager

32

Cognitief

Prognose

dan andere
jaren. Voor
vplus een heel
punt lager
xxx

Bij veel leerlingen: moeite
met concentreren. Slechte
werkhouding/studiehouding
. Moeite met volgehouden
aandacht.
Planning en organisatie bij
diverse leerlingen niet op
orde

xxx

Bij veel leerlingen: moeite
met taakinitiatie,
zelfregulatie, organisatie en
concentratie. Slechte
werkhouding/
Studiehouding. Moeite met
volgehouden aandacht
(docent voelt zich vaak
genegeerd)

xxx

Heel erg
gespitst op
elkaar. Enkele
leerlingen met
grote
problemen
(naar IAT)

Meerdere
leerlingen
grotere soc
emotionele
problemen
(naar IAT).
N.a.v.
klimaatschaal:
leerlingen
helpen elkaar
slecht, er wordt
fel op elkaar
gereageerd.
Werkhouding kan beter.
Meerdere
Slechte
leerlingen grote
werkhouding/studiehouding soc emotionele
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9 onv NE
Veel leerlingen
met slechte
leesvaardigheid
Gemid voor NE
is half punt lager
dan andere
jaren

6 onv EN

5 onv WI

10 stromen
mogelijk niet
door naar xx

16 onv NE
Veel leerlingen
met slechte
leesvaardigheid
Gemid voor NE
is half punt lager
dan andere
jaren

6 onv EN

9 onv WI

6 stromen
mogelijk niet
door naar

15 onv NE
Leesvaardigheid
Is zwak

3 onv EN

9 onv WI

6 stromen
mogelijk niet
door naar
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. Moeite met volgehouden
aandacht.
Planning en organsatie bij
veel leerlingen niet op orde
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problemen
(naar IAT)

Gemid voor NE
is half punt lager
dan andere
jaren
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Bijlage E: Kaartenbak

1
Docent of onder ijsassistent gee leerlingen intensieve
individ ele begeleiding innen of b iten de les

ooral e ec ef voor vakken als le en rekenen en isk nde en indien geko eld aan at
e liciet in de les be andeld ordt
e ij en in P ijn sterk in
is ier inder onder oek naar gedaan
ect is osi ef o leerlingen it kansar e ge innen
ec ef bij korte regel a ge sessies voor een vaste eriode Denk ierbij aan tot keer er
eek voor een eriode van tot 1
eken
nder ijsassistent in e en? ec viteit is a ankelijk van de k aliteit van begeleiding

Indien in et van docenten niet ogelijk is ervaren en getrainde
onder ijsassistenten en of instr cte rs
vent ele digitale online iddelen
trakke organisa e en onitoring van de individ ele ac viteiten

nderste nt en ont ikkelt on e leerlingen o

et gebied van

o basis van et onder deel van on e anal se
raag van de leerling een oge ate van elfstandig erken
raagt van de docent een rol in et organiseren en onitoren aardoor inder jd overblij
voor goede edagogisc e interac e
Individ ele instr c e is ogelijk alleen e ec ef als leerlingen n eigen leren k nnen
anagen
et digitale iddelen k n je de e ec viteit vergroten aar daarnaast al directe instr c e
nodig blijven bij nie e leerstof bij geen rogressie
In et verlengde van eer t toring k n je ook denken aan st diegroe jes Dat oet dan el
onder begeleiding ant dat ijn leerlingen nog niet ge end te doen

Past o de e ij e bij ons s eelveld karakteris eken

o elen aan et volgende doel it ons T jaar lan

Instr c e in kleine groe en kan vergelijkbare res ltaten o leveren tegen lagere
kosten ver eeg ook de interven e instr c e in kleine groe en Hier ee ko je tege oet aan
leerlingen et versc illende leerbe oe en onder dat dit ten koste gaat van de totale oeveel eid
instr c e die de leerlingen ontvangen?
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eedback
Infor a e over et f nc oneren in rela e tot leerdoelen of res ltaten
De ins anningen orden bijgest rd o een be aald doel te bereiken
door de ins anningen en ac viteiten te ko elen aan een be aald
res ltaat Daarbij kan et gaan o et res ltaat van de ac viteit de eg
ernaartoe et roces de o gang van de leerling et ijn aar
leer roces ijn aar elfred aa eid of o de leerling elf
eedback kan o el ondeling als sc ri elijk eedback ordt gegeven
door docent en of leerlingen

Niet alle feedback ee een osi ef e ect so
ige elf nega ef
ec eve feedback geven is las g
ec eve feedback is s eci ek na ke rig en d idelijk en gaat over
co le e taken of doelen

vent ele training van docenten in et geven van
e ec eve feedback

nderste nt en ont ikkelt on e leerlingen o

et gebied van

o basis van et onder deel van on e anal se

Past o de e ij e bij ons s eelveld

Concrete it erking o k nnen ijn of dit is al ic tbaar in
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Bijlage F: Keuzes interventie per kernteam
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Kernteam
1-2v+h/v+v-t

Kaart
B1

Aanvulling / Opmerking / Vraag
OSN werkt hier buiten de les mee
SHS werkt hier in de les mee
Specifieke bijles (een op een of kleine groepjes) door een extern
persoon (ZONS) + tulm

B4
B6
C2 en C3

Vooral voor leerlingen die echt meer aandacht nodig hebben en
voor wie een keuze-uur niet genoeg ruimte geeft tot de kern te
komen.
Als het kan tijdens het 3e uur zodat de docenten wat verlichting
krijgen met kleinere groepen en zodat de leerlingen gewoon tijdens
schooltijd ondersteuning krijgen
Extra geld voor tutor leren, eventueel in te zetten in het 6e uur in te
zetten
Taalvaardigheid is erg verschillend. Inzetten om lezen beter te
maken; hoe doen we dat?
Groepsactiviteit in eerste periode, drie dagen, ook op vakgebied.
Mindfulness en/of yoga (tulm) + (ZONS) Doel: beter leren omgaan
met stress, prestatiedruk. Terugkerende groepsactiviteit.
(
’) (

‘

)

Doel: ontwikkeling sociale vaardigheden (over jezelf en anderen
leren, werken in groepsverband)
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/onderwijs/voortgezetonderwijs/schoolbezoek-nemo/workshop/secondary/filmopdrachtjij-bent-in-beeld/
Eenmalige groepsactiviteit. Een dag in een activiteitenweek
Challenge Day (ZONS) + (tulm)
https://www.challengedaynederland.nl/
Doel: meer verbondenheid binnen de jaarlaag (komend jaar klas 2
en klas 3 --> meeste elkaar gemist door corona). De leerlingen open
laten stellen naar elkaar om meer algemeen respect te creëren als
basis voor de schooltijd. Leren jezelf te uiten in woorden.
Dit is een hele dag, maximaal 135 deelnemers. Misschien 2 dagen
nodig om een hele jaarlaag te kunnen doen. Bij voorkeur aan het
begin van het jaar.
Creatieve therapie
NB voor individuele leerlingen.
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Natuurkampen, het onderhouden van moestuintjes
de mogelijkheid tot bijles gedurende het hele jaar
D1
E2

Programma executieve functies
Voor alle leerlingen klas 1 , naast mentoruur verplicht; daarna voor
degenen die dit nodig hebben
Klas 2 groepje met leerlingen waarvan mentor ziet dat dit nodig is;
verplicht

F3
h/v 3

B1

B4

B6

C1

D1

E1
E2
h/v bb

A1
B1
B4
B6

C1 t/m C3
D1
10-15 Agora
Groesbeek

B1

Hoe: Programma OSN? Extra-mentor?
Klassenassistentie
Ouders willen hun kinderen goed begeleiden, maar zien door de
bomen het bos niet meer
Ondersteunend op gebieden van individuele achterstanden,
inhoudelijk, voor (onderdeel analyse) cognitieve ondersteuning bij
de kernvakken.
Ondersteunt onze leerlingen in welbevinden, planning en
organisatie en vakinhoud (analyse: cognitieve achterstanden en
missen sociale contacten)
Ondersteunt en ontwikkelt onze leerlingen op het gebied van
leesvaardigheden (analyse: achterstand nederlands en andere
vakken)
Ondersteunt en ontwikkelt onze leerlingen op het gebied van sociaal
emotioneel welbevinden, groepsdynamica, veiligheid, respect en
werkhouding.
Ondersteunt en ontwikkelt onze leerlingen op het gebied van
planning en organisatie, leerstrategieeen en motivatie (analyse:
gebrek aan leervaardigheden en concentratie)
Focus op groepsdynamiek, tijd en ruimte voor gesprekken,
observatie en differentiatie (zorgteam leerlingen, lage veiligheid)
Ondersteunt en ontwikkelt de leerlingen in focussen, inhoudelijk
ondersteuning. En ontzorgt de docenten (ervaren hoge werkdruk)
Leerlingen moeten eventueel extra ondersteuning krijgen in het 6e
uur door bijv. SHS.
Studenten helpen scholieren daar waar cognitieve achterstanden
zijn
Ondersteunt en ontwikkelt onze leerlingen op het gebied van
tutoring
Ondersteunt en ontwikkelt onze leerling op het gebied van
begrijpend lezen (mogelijk grote achterstanden door gebrek aan
begeleidingslessen op het gebied van interpreteren).
Ondersteunt en ontwikkelt onze leerlingen op het gebied sociaal
welbevinden en motivatie.
Ondersteunt en ontwikkelt onze leerlingen op het gebied van
planning en organisatie (uitbreiden leer- en ontwikkelvaardigheden)
Intensieve individuele begeleiding binnen of buiten de les. Indien
inzet van docenten niet mogelijk is, dan door ervaren OA.
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E2
C1 tm C3
D1
MMvmbo-1

B4

D1

C2
C3

MMvmbo-3

B1
B3
B5
B6
C1
C2
C3
D1

We krijgen graag meer ondersteuning, handen in de klas, zodat wij
als docenten ook meer ruimte hebben voor onderwijsontwikkeling
en professionele ontwikkeling.
1 a 2 fte kwalitatief goede onderwijsassistenten, zie bovenstaande
opmerkingen
Meedoen aan activiteiten, zoals SPOG koningsdag
Ondersteunen en ontwikkelen van metacognitieve en
zelfregulerende vaardigheden op een Agoriaanse wijze
In de vorm van tutorleren. Niet voor alle leerlingen maar bij een
specifieke groep ingezet in de versterkingsuren/ verrijkingsuren. Of
onder coachuur. Wanneer dit niet mogelijk is zou er zelfs per leerling
gekeken kunnen worden naar een goede match tussen tutor en
leerling i.c.m. het rooster. Christine zou dit in de Berk op gaan
zetten, nu zij decaan wordt in Groesbeek, zal hier iemand anders
voor gevonden moeten worden.
• Tijdens coachuren het onderwijsprogramma tumult gericht op
studievaardigheden invoeren.
• 2 docenten een scholing aanbieden, om experts op dit gebied in
de school te creëren. Tijdens bepaalde momenten in het jaar bijv.
ont ikkeldagen collega’s sti leren orks o s o dit gebied te
geven en te volgen.
• Onder de aandacht brengen via de Maria academie zodat nieuwe
collega’s ier ook in orden gesc oold
• Metacognitie koppelen aan didactisch coachen.
We willen inzetten op deze kaart, echter zijn wij van mening dat deze
investering niet per definitie duurzaam is. De reden dat we deze
kaart inzetten is omdat veel leerlingen veel hebben gemist afgelopen
2 jaar. We zouden daarom op belevingsactiviteiten willen inzetten:
• In gesprek met TE & en vakgroep LO om te kijken op welke
gebieden er mogelijkheden zijn om elke mixweek een
belevingsactiviteit te organiseren buiten school, waar er tijdens de
onderwijsweken een voorbereiding kan worden gedaan.
> Denk aan het in elkaar zetten van een musical tijdens de
mixweek uitvoeren op locatie.
> In de sportlessen een bepaald sportonderdeel uitlichten oefenen
en in de mixweek een clinics regelen van een bekende sporter
(denk aan Memphis Depay etc.)
• Extra geld vrijmaken voor deelname aan uitwisselingen/
buitenlandse reizen voor leerlingen met een kansarme financiële
achtergrond. Coaches kunnen dit inventariseren.
We zien niet helemaal hoe wat hier moeten inzetten.
Dit gebeurt al, maar kan beter.
Dit zien we als een extra werkvorm die je in zou kunnen zetten.
Gewenst, maar eigenlijk hebben we dat al.
Het gebeurt al, maar moet ook beter en breder
Vinden we interessant, maar staat niet bovenaan onze lijst
Als we inzetten op contact is dit een hele mooie onderlegger
Erg waardevol
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MMvmbo-4
MMvmbo GB

D2
E1
E2
B6
C1
E1 + E2
C1
B1 + B6
D2

MC Kwadraat

KT t-3/4

MC Agora

B1
B4
C1
C2
C3
D1
D2
F3
B6
C1 t/m C3
D1
E1
F3
B1
D1

Vinden we ook erg interessant. En Montessoriaans.
Lijkt ons niet haalbaar, maar mag altijd
In samenwerking met SHS of OSN, maar vinden we niet noodzakelijk

Eerste plek in de top 4
Nummer 2 in de top 4
Nummer 3 in top 4 omdat wij vinden dat zij verband houden met
elkaar.
Nummer 4 in top 4. Sluit aan bij E1 en E2, aangezien het werken in
kleine groepen essentieel is voor ons.
Subsidie HB/NPO?
Subsidie HB/NPO? Inzet NJR?
NPO
NPO
NPO
Subsidie HB/NPO?
Subsidie HB/NPO?
Subsidie HB/NPO?

Wij zouden graag het accent leggen bij ondersteuning inde
cognitieve ontwikkeling en het ontwikkelen van executieve functies.
De studenten van SHS zouden dit voor ons kunnen oppakken. We
zien ook een kans in het ondersteunen van de vakexperts.
• Rekenen en taal 'onderbouw'
• voorstel: werkdrukvermindering door bepaalde aandacht uit te
besteden (kennisgericht) en extra ondersteuning voor vakexperts
(Economie, Duits bijv) Hiermee ruimte maken voor ontwikkeling visie
Agora.
• Starten met on-boardingsdag om de studenten te informeren, mee
te nemen in onze behoeftes en verwachtingen. --> vast
contactpersoon/ begeleider
• multidisciplinaire studenten; begeleiden vaste groepjes en
inloopuren
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