
Notulen Extra MR vergadering 25-05-2021 

 

Hoe worden de Slob- gelden ingezet op de Kennemerpoort? 

Aanwezig: Koert, Joke Pannekeet, Maurice, Karen, Frida, Sara, Ronald, Ab, Linda B, Mette, Tonneke 

Overwegingen tav de plannen: 

 Is Rots en water zinvol naast de Vreedzame school? Rots en water is een fysieke training die 
kinderen helpt goed voor zichzelf op te komen, voor zichzelf te zorgen. De Vreedzame school 
biedt vooral lessen voor een goede groepsvorming.  

 We willen niet te veel verschillende interventies in gaan zetten. Dat veroorzaakt meer onrust 
dan opbrengst. Daarvanuit is het idee voor een hulpklas ontstaan. 
-In de hulpklas zou ruimte kunnen zijn voor een time-out plek. Dit biedt rust aan de 
desbetreffende leerling, maar ook aan de groep. 
-Ook kunnen hier kinderen structureel geholpen worden op het specifieke gebied waarbij zij 
ondersteuning behoeven. Omdat hier een bekende ervaren leerkracht instructie geeft krijgen 
ze kwalitatief betere instructie dan wanneer we een onderwijsassistent inzetten.  
-Het is belangrijk te bewaken dat kinderen niet voor alle vakken naar de hulpklas gaan. 
-Hoe de hulpklas precies vorm gegeven wordt moet nog verder worden uitgewerkt, er wordt ook 
nog een oriënterend bezoek gebracht aan een school die hier al mee werkt. 

 Frida spreekt haar zorg uit over hoe het voor een kind is als ze naar de hulpklas moeten voor 
de extra begeleiding.  

 Er wordt ook nagedacht over het realiseren van een ruimte/ lokaal waarin de hulpklas plaats 
kan vinden. 

 Reken coördinatoren maken een analyse van de toetsen. Leerlingen krijgen dan gerichte 
instructie over de stof waar zij op uitvielen. Deze hulp wordt nu al geboden. 

 Ook gaan de reken coördinatoren leerkrachten begeleiden in het geven van goede instructie, 
zij gaan daarvoor klassenbezoeken afleggen. 

 In de analyses wordt wel gesproken over achterstanden, echter als leerkracht zien we daar 
eerder een signaal in om een bepaald gebied nog eens extra aan te bieden. Dus het is niet 
meteen een zorgelijke leerachterstand. 

 Maurice vraagt naar het leren-leren. Dit is opgenomen in het reguliere aanbod van de school. 
Hier worden dus geen extra interventies in aangeboden. 

 

 

 

 Stemt de MR in met de voorgenomen interventies ten aanzien van de onderwijsachterstanden? 

De MR stemt in met de voorgenomen plannen. 

 Stemt de MR in met het afstaan van 5% van de ontvangen subsidie? 

              De MR stemt hiermee in, wel zouden we graag vernemen hoe die kleine scholen de gelden 

inzetten. 

 

Koert verzoekt om over vier weken nogmaals bijeen te komen om de definitieve plannen te 

presenteren aan de MR. Er komen nog steeds goede aanvullingen binnen. Deze vergadering 

wordt belegd. 

Mededeling van Sara Madder: Zij heeft een baan gevonden als taaldocent aan Inholland. 

Gefeliciteerd daarmee! Zij stapt daarom uit de MR. Wel wil ze haar kennis van de cursus over de 

MR nog graag delen met ons. Zij biedt aan deze nog in een themavergadering te delen. 

Maurice spreekt alvast een woord van dank naar Sara, Ronald en Tonneke voor hun werk in de 

MR. 



Karen geeft aan vaker aan de GMR te willen deelnemen, eventueel zelfs in het bestuur van de 

GMR. Dat aanbod wordt door ons zeer gewaardeerd. 

Komende vergadering: Maandag 31 mei 2021 

 

Bijlages: Stukken ter toelichting die jullie ook per mail ontvingen. 

 

Inleiding bij aanbieding 1e concept model voorgenomen besteding Nationaal Programma 

Onderwijs / ‘effectieve interventies’ aan  

MR Kennemerpoort. De effectieve interventies zijn via het ministerie toegezonden; scholen 

dienen hun plannen te linken aan deze interventies. 

Inleiding pagina 1 – Koert de Groote     NPO plan inzet middelen / interventies 

concept: pagina 2 en 3    

Handtekeningenblad pagina 4  

 

Waarom deze extra bijeenkomst van de 

MR Kennemerpoort 

Dit NPO is een unieke operatie; er is op een korte 

termijn veel geld vrijgespeeld voor onderwijs -  en de 

MR van elke school zal met het plan moeten instemmen, 
personeelsgeleding en oudergeleding. 

Personeel en directie van de school hebben gezamenlijk 
belang om de MR zo goed als mogelijk mee te nemen en 

te informeren. 

Wat is de status van onderstaand 
eerste ingevulde format.  

Het is een eerste opzet; een aantal zaken is nog niet 
definitief maar mogelijk – we hebben daarover binnen 

het team – directie en MT nog gesprekken 

Welke onderdelen zijn van het grootste 
belang en zullen ook in het definitieve 

plan komen. 
(Er zijn hiervoor personeelsleden 

aangezocht, dat kon niet wachten) 

Kan de MR hiervoor groen licht geven? 

- De hulpklassen (onder B) 
- Rekencoördinator door de school  (onder B) 

- Rots en Water inhuur (onder C) 

Waarom staat er hier en daar ‘inhuur’ 

bij voorgenomen interventies??  

- Inhuur is wel duurder maar ook eenvoudig weer 

te beëindigen.  

Welke onderdelen zijn nog vast te 
stellen / in discussie / moeten nog 

vastere contouren krijgen 

- Gymleerkracht of muziekdocent / - cursus  inhuur 
(onder C) 

- Onderwijsassistenten (onder C) – team is hierover 
in gesprek 

Kan de MR instemmen met het plan van 
5% doorvergoeden aan twee kleine 
scholen ? (Wordt ook door ZesWielen 

en NicolaasBeets aan hun MR 
voorgesteld) 

- Gymleerkracht of muziekdocent / - cursus  inhuur 
(onder C) 

- Onderwijsassistenten (onder C) – team is hierover 

in gesprek 

Wat is nog onduidelijk omtrent de 

bestedingsmogelijkheden vanuit NPO? 

- met name de aanschaf van materialen (laptops, 

leermiddelen, inrichten ruimtes) 
Door Ronduit wordt navraag gedaan of een deel 

van NPO geld vrij te besteden is.  



Welke ‘interventies’ zijn wellicht na 

laatste teambesprekingen (18/05) en 
nagestuurde ideeën nog te verwachten?  

- Word lessen/cursus in de middenbouwgroepen 

(valt onder F) 
- Niet genoemd in interventies-schema maar wel 

van belang: randvoorwaarden (materieel): er zijn 

veel verzoeken vanuit team om bijvoorbeeld meer 
laptops, plusmaterialen, inrichtingswensen, 

ventilatiemaatregelen. 

 

Er is natuurlijk ruimte voor vragen – uitwisseling  tijdens de vergadering.  

 

Welke voortgangspafspraak kan MR maken met directie?  

 

Tot zover deze beknopte inleiding.  

FORMAT RONDUIT – INZET MIDDELEN NPO SCHOOLJAAR 2021-2022      Concept A voorgelegd aan 

MR dd 25.05.2021 

 

Naam school OBS De Kennemerpoort  

Aantal lln. op 1-10-2020 491 

Voorlopig budget 491x 700 = € 343.700,-  

 

In onderstaand schema wordt aangegeven voor welke interventie(s) de school heeft gekozen. 

De keuze wordt onderbouwd vanuit de afgenomen schoolscan van de school. Deze is samengevat in 

het format NPO 2020-1604 en is in de bijlage toegevoegd. 

Vanuit onderzoek is vastgesteld wat de beoogde leerwinst is van de interventies en in welke 

kostencategorie zij vallen (zie onderaan het document voor toelichting). De daadwerkelijke beoogde 

kosten zijn tevens ingevuld. Dit is ook terug te vinden op: https://www.nponderwijs.nl/po-en-

vo/menukaart/interventies-kiezen. 

 

                                                                                                              De kosten in kolom ‘kosten in €’ 

betreffen een schatting 

CAT
. 

DOELGROEP INTERVENTIE BEEOOGDE 
LEERWINST 
*1 

KOSTEN 
IN   €  
*2 

KORTE 
ONDER-
BOUWING 

A Meer onderwijs 
(binnen of buiten reguliere 
schooltijden) om bij groepen 
leerlingen kennis en 
vaardigheden bij te spijkeren. 

Voor- en vroegschoolse 
interventies 

4 5 
Bedrag: 

 

Uitbreiding onderwijs 3 3 
Bedrag: 

 

Zomer- of lentescholen 4 3 
Bedrag: 

 

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. 

Een-op-een-begeleiding 
(intensieve individuele 
begeleiding door 
leerkracht, 
onderwijsassistent of 
andere volwassene) 

4 4 
Bedrag: 
48.000 

 
formatief 
Ond Ass. 2x 
0,5 FTE i.v.m. 
hulp grote en 
combigroepen 

Individuele 
instructie (individuele 

3 3 
Bedrag: 

 
formatief 

https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-kiezen
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-kiezen
https://www.nponderwijs.nl/interventies/voor--en-vroegschoolse-interventies
https://www.nponderwijs.nl/interventies/voor--en-vroegschoolse-interventies
https://www.nponderwijs.nl/interventies/uitbreiding-onderwijs
https://www.nponderwijs.nl/interventies/zomer--of-lentescholen
https://www.nponderwijs.nl/interventies/een-op-een-begeleiding
https://www.nponderwijs.nl/interventies/individuele-instructie
https://www.nponderwijs.nl/interventies/individuele-instructie


opdrachten en 
begeleiding per leerling) 
en Instructie in kleine 
groepen 

150.000 2 FTE leraar – 
Hulpklas – 
beide locaties.  

Leren van en met 
medeleerlingen 

4 1 
Bedrag: 

                                                  
Is al actie 
vervat in 
Schoolplan 

Feedback 3 4 
Bedrag: 
12.000  

 
formatief 
1 dag leraar – 
reken 
coördinator 
door alle 
groepen 
lesbezoeken 
en feedback; 
voor twee 
locaties  

Beheersingsgericht leren 3 1 
Bedrag: 

 

C Sociaal-emotionele en fysieke 
ontwikkeling van leerlingen. 

Interventies gericht op 
het welbevinden van 
leerlingen 

 

5 5 
Bedrag: 
20.000 

 
Inhuur: Rots 
en Water 
trainingen voor 
alle groepen; 
cursus van 
circa 10 x per 
klas. 
 
  

Sportieve activiteiten 2 3 
Bedrag: 
50.000 

 
Inhuur: 
Gymleraar** 
vakonderwijs 1 
lesuur per klas 
per week 
 
**LET OP: of 
GYM of 
MUZIEK  

Cultuureducatie 3 2 
Bedrag: 
40.000 

 
Inhuur: 
Muziekonderwi
js, lessen en 
gelijktijdig 
opleiding 
leraren 
**LET OP: of 
GYM of 
MUZIEK 

D Ontwikkeling van de 
executieve functies van 
leerlingen. 

Metacognitie en 
zelfregulerend leren 

4 1 
Bedrag: 

 

Samenwerkend leren 4 1 
Bedrag: 

Is al actie 
vervat in 
Schoolplan 

E (Extra) inzet van personeel en 
ondersteuning. 

Klassenverkleining 3 4 
Bedrag: 

 

Onderwijsassistenten/inst
ructeurs 

2 4 
Bedrag: 

Zie onder B 
bovenaan 

F Faciliteiten en randvoorwaarden. 
Alleen 
randvoorwaardelijk/onderste
unend in te zetten samen 
met interventies onder A-E. 

Ouderbetrokkenheid 3 3 
Bedrag: 

Is al  
onderdeel 
van dagelijks 
handelen in 
school  

Digitale technologie (voor 
afstandsonderwijs, vo, 
feedback enzovoorts) 

4 3 
Bedrag: 

Is al actie 
vervat in 
Schoolplan  

Totaalbedrag: 280.000   (**indien 
gymuur) 

https://www.nponderwijs.nl/interventies/instructie-in-kleine-groepen
https://www.nponderwijs.nl/interventies/instructie-in-kleine-groepen
https://www.nponderwijs.nl/interventies/leren-van-en-met-medeleerlingen
https://www.nponderwijs.nl/interventies/leren-van-en-met-medeleerlingen
https://www.nponderwijs.nl/interventies/feedback
https://www.nponderwijs.nl/interventies/beheersingsgericht-leren
https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling
https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling
https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling
https://www.nponderwijs.nl/interventies/sportieve-activiteiten
https://www.nponderwijs.nl/interventies/cultuureducatie
https://www.nponderwijs.nl/interventies/metacognitie-en-zelfregulerend-leren
https://www.nponderwijs.nl/interventies/metacognitie-en-zelfregulerend-leren
https://www.nponderwijs.nl/interventies/samenwerkend-leren
https://www.nponderwijs.nl/interventies/klassenverkleining
https://www.nponderwijs.nl/interventies/onderwijsassistenten
https://www.nponderwijs.nl/interventies/onderwijsassistenten
https://www.nponderwijs.nl/interventies/ouderbetrokkenheid
https://www.nponderwijs.nl/interventies/digitale-technologie


                   270.000   
(**indien muziek) 

 
Doorzetten 5% aan kleine scholen     17.000 

Subtotaal uit  297.000   (**indien gymuur) 
 
                  287.000 (**indien muziek) 

Resteert     46.700 
                 56.700 

Randvoorwaarden / materieel (toe te voegen)       Huur 
container kantoorgrootte  

   10.000        

Resteert     36.700 
                 46.700 

 
*1) De beoogde leerwinst is vanuit onderzoek 
ingeschat op een schaal  
van 1 tot 5. 

Het te verwachten effect kan zijn: 
1=Zeer klein of nul: 0 maanden 

leerwinst. 
2=Klein: 1-2 maanden leerwinst. 
3=Gemiddeld: 3-5 maanden leerwinst. 
4=Groot: 6-8 maanden leerwinst. 
5=Zeer groot: >9 maanden leerwinst. 

*2) De bijbehorende investeringskosten op een schaal van 

1 tot 5. 
De kosten kunnen zijn, gebaseerd op toepassing 
in een klas van 25 leerlingen: 
1=Zeer laag: tot € 2.300 per klas, of minder dan 

€ 92 per leerling. 
2=Laag: € 2.301 tot € 5.750 per klas, of tussen de 
€ 93 en € 230 per leerling. 
3=Gemiddeld: € 5.750 tot € 20.700 per klas, of 
tussen de € 231 en € 828 per leerling. 
4=Hoog: € 20.701 tot € 34.500 per klas, of tussen 
de € 829 en € 1.380 per leerling. 
5-Zeer hoog: meer dan € 34.500 per klas, of meer 
dan € 1.380 per leerling 

 

 

 

 
 

Handtekeningenblad  
 

 

 

 

 

De MR van de Kennemerpoort stemt hierbij in met bovenstaande inzet vanuit 

budgetten Nationaal Plan Onderwijs, NPO  

 

 

 

 
Datum: 

 
Maurice Karel voorzitter MR  
 
 
 
 
 
……………………………………………………….. 
(handtekening) 



 

 

 

 

   Beknopte analyse in voortraject NPO 

Input t.b.v. aanvraag: De Kennemerpoort  Lindenlaan   -    april 2021 

Domein concretiseren: 

Op welk domein wil je 
inzetten: cognitief en/of 

sociaal-

emotioneel/welbevinden en 
Specificeer. 

Cognitieve inzet vooral op het verhogen van het technisch 

leesniveau door de hele school heen, bovenbouw groepen inzet op 
rekengebied op specifieke domeinen, begrijpend lezen en op maat 

naar 1F niveau voor uitvallers. Voor sterke leerlingen inzet op 

verdieping en verbreding. Daarnaast in drie bovenbouw groepen 
inzet op spellingonderwijs.  

 
Inzet op het versterken van het emotionele welbevinden voor alle 

leerlingen binnen de school. Daarnaast een inzet in de opbouw van 

het vertrouwen in eigen ontwikkeling en eigenaarschap. De 
leerlingen die uitvallen binnen SCOL op basis van ingevulde lijsten 

door leerkrachten en/of leerlingen extra begeleiding bieden.  
 

 

Beschikbare gegevens: 
 

Reeds aanwezig: 

 Opbrengstendocument met hierin ook de CITO M scores 
verwerkt.  

Eventueel nog te verzamelen: 

 Analyse CITO toetsen door leerkrachten 

 Analyse van methode toetsen 

 SCOL analyse 
 

Analyseren:   

korte samenvatting vanuit 
analyse waarop de school de 

gelden wil inzetten en 
waarom: 

Na de analyse van de M toetsen en vanuit de SCOL blijkt het 

volgende: 
Behalve de groepen 7 blijkt er een groot percentage leerlingen te 

zijn die onder het landelijke gemiddelde en de eigen norm te 
scoren op het gebied van technisch lezen. Ook is er een grote 

groep leerlingen die een IV en V score hebben behaald. Dit 

behoeft extra aandacht en inzet zodat leerlingen meer op niveau 
komen. In de groepen 6 en 7 is uit de analyse gebleken dat er een 

groot percentage leerlingen is die een dalende lijn laten zien. 
Hiervoor is extra ondersteuning nodig om de juiste aanpak eigen 

te maken en dit te borgen zodat het fundamentele 1F niveau bij 

85% van de leerlingen behaald zal gaan worden.  Op rekengebied 
is te zien dat voornamelijk groep 6 achterblijft. Hier is onder het 

landelijk gemiddelde en de eigen norm gescoord. Ook het 
percentage IV en V scores is te hoog. Extra ondersteuning is 

wenselijk zodat het fundamentele 1F niveau wordt behaald door 

85% van de leerlingen. Het is wenselijk om de extra ondersteuning 
binnen de eigen school onder de leertijd door een extra leerkracht 

uit te laten voeren. 
 

Voor leerlingen met (leer) beperkingen is het wenselijk om 
individuele (of in kleine groepjes) begeleiding in te kunnen zetten 

zodat ook deze leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen.  

 
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling is vooral uit de 

groepsbesprekingen en de extra gesprekken voortvloeiend uit de 
SCOL gebleken dat kinderen minder zelfvertrouwen hebben en zich 



minder eigenaar voelen van hun eigen leerproces. In de groep 5/6 

voelen leerlingen zich ook niet altijd veilig. Hiervoor is het 
wenselijk om een extra leerkracht in te kunnen zetten om het 

vertrouwen terug te krijgen bij de leerling zelf. Voor de veiligheid is 

het wenselijk om extra handen in de klas te hebben om de rust 
meer te bewaren.   

Wat zet je komende tijd in 
om resultaten te meten 

(ook voor tussen-/eindmeting 

komende twee jaar) 

 Methode gebonden toetsen 

 Eind CITO gegevens en analyses 

 Groepsbesprekingen 

 Groepsobservaties 

 Gegevens vanuit onderwijsassistenten 

 SCOL najaar 

 Linda Arents, IB Lindenlaan,22-04-2021 

 

 

Input t.b.v. aanvraag: De Kennemerpoort Hofdijkstraat  - april 2021 

Domein concretiseren: 

Op welk domein wil je 

inzetten: cognitief en/of 
sociaal-

emotioneel/welbevinden en 
Specificeer. 

Cognitieve inzet vooral op het verhogen van het technisch 

leesniveau, bovenbouw groepen inzet begrijpend lezen en 

rekenonderwijs op maat naar 1F niveau voor uitvallers. Voor sterke 
leerlingen inzet op verdieping en verbreding. 

Inzet op versterken van het emotioneel welbevinden voor alle 
leerlingen en opbouw vertrouwen in eigen ontwikkeling. Na 

analyse scol uitvallende leerlingen individueel begeleiden in de 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

Beschikbare gegevens: 

 

Reeds aanwezig: gegevens Cito M toetsen en 

opbrengstendocument midden 2020/2021 
 

Eventueel nog te verzamelen: methodegebonden toetsen, 
individuele analyse leerlingen. 

 
 

Analyseren:  

korte samenvatting vanuit 
analyse waarop de school de 

gelden wil inzetten en 

waarom: 

Na analyse middentoetsen en scol blijkt dat een aantal leerlijnen 

extra aandacht behoeven. Dit is voornamelijk op het gebied van 
technisch lezen en begrijpend lezen voor de groepen 4,6 en 7. En 

voor een aantal groepen op het gebied van rekenonderwijs. 

(voornamelijk leerjaar 6 en 7).   
Hiervoor inzet extra instructie en effectieve leertijd door extra 

leerkrachten binnen de reguliere schooltijd. 
Verder is in scol voor de groepen 6 tm 8  en voor groep 4 af te 

lezen dat een groter percentage kinderen onvoldoende scoort. Uit 
de groepsbesprekingen blijkt een groot aantal leerlingen minder 

vertrouwen in zichzelf heeft en eigen ontwikkeling te hebben. 

Hiervoor is een inzet op sociaal-emotioneel gebied wenselijk.  
Voor kinderen met (leer)beperkingen is het wenselijk om na 

analyse in te kunnen zetten op individuele begeleiding, zowel 
cognitief als sociaal-emotioneel door een leerkracht. 

Wat zet je komende tijd in 

om resultaten te meten 
(ook voor tussen-/eindmeting 

komende twee jaar) 

Cito-eindtoetsing in juni 2021, scol najaar, groepsbesprekingen 

juni en november. 

 

 

 



 

 

Ronduit kent 17 plekken voor basisonderwijs.  

Er zijn drie grote scholen (Kennemerpoort, Zes Wielen, Nicolaas Beets) met tegen de 450- 500 

leerlingen, er is een aantal scholen met tussen 150 en 250 leerlingen en er zijn twee ‘kleintjes’ – de 

startende Vroonermeerschool (49) en de Sterrenwachter (83).  

Het bedrag dat beschikbaar komt per leerling vanuit ministerie voor NPO is € 700,- . Dit geldt komt 

twee keer beschikbaar: 21-22 en 22-23 

De drie grote scholen  van Ronduit hebben via NPO elk tussen de 310.000 en 340.000 Eu per jaar te 

besteden en kunnen daarmee substantiële plannen neerzetten; de wet van de grote getallen. 

De middelgrote scholen tussen de 150 en 250 leerlingen krijgen ook fikse bedragen voor hun 

plannen. 

De twee kleine scholen krijgen weliswaar ook 700,- per leerling maar als zij iets willen met 

bijvoorbeeld personeel (loonkosten circa70.000 voor een voltijdaanstelling) zijn ze erg snel door hun 

budgetje heen. 

De minister zegt dat het geld beschikbaar is voor de school maar dat scholen / schoolbesturen ook 

(deels) mogen doorzetten aan andere scholen of zelfs terugstorten aan het ministerie.  

Dit alles uiteraard met instemming van de MR, want dat geldt voor al dit NPO geld.  

 

Nu is het idee gegroeid bij de directies van de drie ‘grote’ scholen om 5% van het budget door te 

sluizen naar de twee kleine scholen, noem het een solidariteitsbijdrage.  

Dit moet zoals gezegd uiteraard met instemming van de MR-en , per school. Dat wordt nu 

ook  voorgelegd aan de MR-en van deze scholen.  

Het schoolbestuur is uiteraard op de hoogte van het idee en draagt het een warm hart toe.  

 

Voor de Kennemerpoort zou dit betekenen  

491 x 700 = 343.700,- Eu   x 5% = 17.185  beschikbaar stellen voor Sterrenwachter / 

Vroonermeerschool. (Met de resterende gelden kunnen we onze plannen waar maken).  

Als de drie MR-en van deze scholen akkoord geven dan is er voor de beide kleine scholen  zo’n 

50.000 extra te benutten. 

 


