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Informele informatie 6 september ’22 
Wat goed om te zien dat zovelen van u afgelopen dinsdagavond op school zijn geweest.  
Wij hopen dat u na deze avond een beetje beter weet waar uw kind zoal mee bezig is bij ons. 
Tijdens deze avond heeft u ook de leerkracht van uw kind ontmoet. Mocht u nog vragen 
hebben naar aanleiding van het bezoek aan school, dan kunt natuurlijk de leerkracht 
hiervoor benaderen.  
 
Ouder/kind gesprekken. 
Binnenkort zijn er de ouder/kind gesprekken op school. Deze week nemen de kinderen het 
invulblad hiervoor mee naar huis. In de Parro  van de groep leest u hier meer over.  
    
Onderwijs ondersteuning buiten de klas. 
Net als vorig schooljaar kunnen wij dit jaar extra geld van het  NPO-budget inzetten. NPO 
staat voor Nationaal Programma Onderwijs, en is ontstaan naar aanleiding van de 
coronapandemie. Tijdens de pandemie zijn de scholen natuurlijk een aantal keren volledig 
gesloten geweest en hebben leerlingen mogelijk een onderwijs leerachterstand opgelopen. 
Dit schooljaar zetten wij het beschikbare geld bijna volledig in om extra leerkrachten in 
school te hebben. Zij zullen, samen met de  vaste groepsleerkracht, het onderwijs op het 
gebied van rekenen, taal, spelling en lezen van de groepen 1 t/m 8 verzorgen. 
De extra leerkrachten zullen steeds met een klein groepje leerlingen, buiten de klas, extra 
oefenen op bovengenoemde onderdelen. Daarnaast is er begeleiding voor leerlingen die 
moeilijk zelfstandig tot werken komen. Deze leerlingen leren bijvoorbeeld; hoe pak je een 
werkopdracht succesvol aan. Wij hopen met deze manier van extra ondersteuning leerlingen 
te helpen om zich optimaal te ontwikkelen.  
De leerlingen die voor deze extra instructies in aanmerking komen, hebben hetzelfde 
aanbod als de leerlingen in de eigen klas. (Maar nu in een kleine groep onder directe  
begeleiding van een leerkracht)  
Deze manier van werken valt onder onze reguliere manier van werken met leerlingen en de 
leerkracht zal u dit niet vooraf met u bespreken. Natuurlijk zult u tijdens de 
portfoliogesprekken door de leerkracht op de hoogte gebracht worden van de ontwikkeling 
van uw kind. 
 
Voor leerlingen met een bijzondere onderwijsbehoefte en/of eigen leerlijn op een vakgebied 
gelden andere regels. Het aangepaste onderwijsaanbod wordt altijd, voorafgaand aan dat 
traject met u als ouder afgestemd. Bij dit traject hoort tevens dat er een aantal keren per 
jaar zorggesprekken met u worden gevoerd om de voortgang te monitoren.  
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De leerkrachten die deze extra onderwijsondersteuning bieden zijn: juf Ria, juf Baukje, juf 
Erma, juf Janneke Lenzen, meester Hidde en juf Sabrina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


