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Wat is er al gebeurd?

* Alle directeuren zijn geïnformeerd over het NPO d.m.v. een presentatie.

* De directeuren hebben het personeel gevraagd mee te denken over 
aspecten waarop vertraging heeft plaatsgevonden.

* Bovenschoolse werkgroep is samengesteld met minimaal 1 MT-lid
vanuit elke locatie.

* Werkgroep is een aantal keer bij elkaar gekomen om uit te wisselen, 
met elkaar van gedachte te wisselen en het plan verder te concretiseren.



Waar staan we nu?

* Alle scholen hebben uit alle thema’s twee thema’s gekozen die 
meegenomen worden in het schoolprogramma. Daarnaast wordt een 
extra thema bovenschools opgepakt.

* MR op elke locatie is geïnformeerd over het NPO en heeft een eerste 
blik geworpen op het concept schoolprogramma.

* Nu de inhoudelijke gesprekken bijna zijn afgerond, richten we ons op de 
financiële onderbouwing en wordt duidelijk wat kan er wel en wat niet.



Voorbeeld
Thema Spraak-taal ontwikkeling

Analyse In de Corona-periode hebben leerlingen relatief veel tijd alleen en achter een scherm doorgebracht. 
Terwijl op school altijd veel aandacht is voor de mondelinge taalvaardigheid. Hierdoor zien we een 
stilstand of achteruitgang bij veel leerlingen in de mondelinge taal en taalbegrip t.o.v. de 
ontwikkelingslijn die voor Corona is ingezet.

Doel Tussendoel (na 1 jaar): 80% van de leerlingen maakt enige ontwikkeling door in de mondelinge 
taalvaardigheid en het taalbegrip.
Eindresultaat (na 2 jaar): bij minimaal 80% van de leerlingen is de mondelinge taalvaardigheid en het 
taalbegrip verbeterd, passend bij de leerroute en uitstroombestemming.
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