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NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS
Graag brengen wij u via de nieuwsbrief van uw school in het
kort op de hoogte van het Nationaal Programma Onderwijs;
steunprogramma voor herstel en perspectief.
Op 17 februari 2021 heeft het kabinet 8,5 miljard euro
beschikbaar gesteld in het kader van het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO). Van dit bedrag is 5,8 miljard beschikbaar voor
het primair onderwijs. Dit programma kent een looptijd vanaf
februari jl. en de komende twee schooljaren, en is bedoeld om
leervertragingen die als gevolg van de corona-pandemie zijn
opgelopen in te lopen én om duurzame verbeteringen te
realiseren.
Het Ministerie van OCW is vervolgens hard aan de slag gegaan
met de koepel die het primair onderwijs vertegenwoordigt (de
PO-raad) en vele anderen om afspraken te maken over de
besteding van deze middelen. Dat gaat over de beantwoording
van vragen zoals: hoe wordt het budget toegekend, hoe hoog
is het budget, waaraan mag / moet het uitgegeven worden, wie
beslist daarover, hoe wordt verantwoording afgelegd en door
wie? Veel vragen, waar deels ondertussen antwoorden op zijn
gekomen, maar waar ook nog vragen openstaan.
De tijdlijn
Het ministerie heeft aangegeven dat er op basis van een
schoolscan (waar zijn er welke leervertragingen ontstaan) op
basis van een menukaart (keuze uit wetenschappelijk bewezen
succesvolle maatregelen) budget uitgegeven mag worden.
Vervolgens kan een schoolbestuur dan extra middelen
toekennen aan de betreffende school voor de komende twee
schooljaren. Aangegeven is dat een schooldirectie ervoor kan
kiezen om meer focus aan te brengen in het onderwijsaanbod,
en tevens is aangegeven dat bij de planvorming de
medezeggenschapsraad betrokken moet worden (dat teams bij
planvorming en -uitvoering betrokken worden is voor ons een
vanzelfsprekendheid).
Het ministerie legt een behoorlijke tijdsdruk op planvorming, in
deze niet eenvoudige tijden, waarin onze scholen nog steeds te
maken hebben met besmettingen, het zoeken naar
vervangingen etc. etc.
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Plannen in onze scholen
Ondertussen is duidelijk geworden dat er geen landelijk
geldende afspraken zijn gemaakt over wat er precies verstaan
wordt onder de schoolscan. Wij hebben afgesproken dat de
afname van de M(idden)-toetsen in combinatie met de
uitkomsten over de ervaren sociale veiligheid van leerlingen in
groep 6 tot en met 8 ons voldoende handvatten geeft om
uitspraken te doen over de eventueel ontstane
leerachterstanden. Met onze directeuren hebben we
afgesproken dat er - voordat aanvullend budget aan de school
wordt verleend - een plan wordt gemaakt door directeur en
team waarin het volgende wordt beschreven:
1. Wat zijn de conclusies uit de M-toetsen en afgenomen
sociale veiligheid, waar, bij welke leerlingen is
leervertraging geconstateerd?
2. Waar / op welke vakgebieden / in welke groepen zijn
er maatregelen nodig om die achterstanden in te
lopen?
3. Welke maatregelen (uit de menukaart) worden
voorgesteld?
4. Hoeveel gaan de aanvullende maatregelen kosten, en
hoe gaan we dit plan voor de komende twee jaren
volgen op de voortgang?
5. Is de medezeggenschapsraad betrokken bij en
akkoord met het plan?
De ene school heeft meer haast met het maken van plannen
dan de andere school. Dat is logisch; zoals we vaker
constateren hebben we binnen Het Sticht zeer diverse scholen.
We hebben ook afgesproken dat niet het uitgangspunt geldt
“wie het eerst komt, het eerst maalt”. Wat vooral van belang
is, is een goed plan waarvan we daadwerkelijk over twee jaar
kunnen constateren dat onze onderwijskwaliteit is verbeterd.
Risico’s
Wij zijn blij met het extra budget dat aan ons toegekend wordt.
Tegelijkertijd hebben we hier zorgen over; voorafgaand aan de
coronacrisis hadden we te maken met een lerarentekort. Dat
lerarentekort bestaat nog steeds, dus een belangrijke vraag is
waar we gekwalificeerde leerkrachten vandaan halen. Onze
tweede zorg is het karakter van de extra gelden: het is extra,
incidenteel budget voor de komende twee schooljaren,
waarmee we duurzame verbeteringen moeten realiseren. Ook
de grote tijdsdruk die er op de planvorming ligt brengt risico’s
met zich mee; hoewel we allemaal vurig hopen dat de
pandemie onder controle is, weten we dat niet zeker.
Tot slot
We hebben geprobeerd voor u de hoofdlijnen van het NPO te
schetsen. Er is nog veel meer over te schrijven en ook nog niet
alles is duidelijk. In de GMR vergadering van 27 mei hebben we
voor de leden van de GMR de hoofdlijnen geschetst en
afgesproken dat dit onderwerp de komende vergaderingen

terug zal komen. Dat zal ook op de vergaderingen van de
medezeggenschapsraden van de scholen gebeuren.
Ondanks alle mitsen en maren die er opgemerkt zouden
kunnen worden over deze NPO gelden zijn wij er blij mee. We
zien deze vooral als impuls om nog gestructureerder te werken
aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs met al onze
medewerkers, voor al onze leerlingen, uw kinderen.

daarom alle ouders van de onderbouwgroepen uitnodigen voor
een informatiebijeenkomst op 8 juni om 20:00 uur online via
TEAMS. De link volgt later via het ouderportaal.

Met vriendelijke groet,
Simone Scholten, Marleen Remmers
CvB Het Sticht

VAKANTIEROOSTER 2021-2022

AFSCHEID NEL
Het afscheid van Nel staat gepland op
woensdag 16 juni. Juf Nel gaat namelijk
met pensioen. Uiteraard willen we dat
niet zomaar voorbij laten gaan. We zijn
Nel zeer erkentelijk voor haar enorme
inzet voor de school en de kinderen
daar hoort dan ook een mooi afscheid
bij.
U bent van harte uitgenodigd om
afscheid te nemen op woensdag 16 juni
van 8:30 tot 9:15 uur. We doen dit op
het schoolplein zodat u voldoende
afstand kunt houden.

De indeling van onze leerkrachten volgt later. We zijn hier nog
druk mee bezig.

Veel ouders zijn al bezig met de vakantieplannen voor volgend
schooljaar. Houdt u er rekening mee dat we volgend
schooljaar 1,5 week meivakantie hebben omdat we een kort
schooljaar hebben met maar 39 lesweken.
Met de verdere invulling van de kalender zijn we nog bezig.
Zodra de studiedagen definitief zijn zullen wij deze met u
delen.
Vakanties:
Herfstvakantie

16 oktober t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december t/m 09 januari 2022

Krokusvakantie

26 februari t/m 06 maart 2022

Pasen

15 april t/m 18 april 2022

Meivakantie

27 april t/m 8 mei 2022

Hemelvaart

26 mei t/m 29 mei 2022

Pinksteren

04 juni t/m 06 juni 2022

Zomervakantie

09 juli t/m 21 augustus 2022

GROEPSINDELING 2021-2022
Het afgelopen jaar is De Kameleon weer sterkt gegroeid. We
zien dat er vele gezinnen vanuit de stad naar Den Dolder
trekken. Dat snappen wij uiteraard goed wat het is heerlijk
wonen in Den Dolder en naar school doen kinderen met veel
plezier bij De Kameleon.
Door de toestroom van zij-instromers en een grote groep
vierjarigen hebben wij de ruimte gekregen om volgend
schooljaar met 11 groepen te gaan werken. Dat is één groep
meer dan de afgelopen jaren.
De volgende groepen zullen wij volgend jaar hebben:
Groep 1-2 A
Groep 1-2 B
Groep 2-3 (vanaf januari tot januari een enkele groep 3)
Groep 3-4
Groep 4
Groep 5
Groep 5-6
Groep 6
Groep 7
Groep 7-8
Groep 8
De midden- en bovenbouw groepen zullen grotendeels gelijk
blijven qua samenstelling. In de onderbouw is dit uiteraard
anders. De groep 1 t/m 4 gaan wij opnieuw indelen. Daarnaast
ziet u in bovenstaand overzicht dat er na de kerstvakantie nog
wijzigingen worden doorgevoerd in het formeren van de
groepen. We begrijpen dat dit vragen bij u oproept. We willen

Voor in de agenda:
2 juni
Vanaf 7 juni
21 juni
28/29/30 juni
1 juli
2 juli
9 juli
12 juli
14 juli
15 juli
16 juli

Grote Rekendag
IEP toetsen 3 t/m 7
Start cultuurplusweek
Schoolkamp groep 8
Studiedag – alle kinderen zijn
vrij
Rapport
Meester en juffendag
Doorschuifmiddag
Musical groep 8
Uitzwaaien groep 8
12 uur start de
zomervakantie

SJORS SPORTIEF
Het boekje van Sjors Sportief is weer
uitgereikt in de klassen. Dit jaar is dat
extra bijzonder, omdat de tekening van
Britt uit groep 8 op de voorkant staat.
Haar ingestuurde tekening kreeg de
meeste stemmen en daarmee mag ze
een sportworkshop naar keuze kiezen.
Vandaag kwam Sjors Sportief de prijs
uitreiken aan de klas. Gefeliciteerd Britt!
We hopen dat veel leerlingen met behulp

van Sjors Sportief en Creatief kunnen kennismaken met
sportieve activiteiten. Voor meer informatie zie het boekje of
de website.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Leerling groep 1-2 tegen andere leerling: “Jij
gaat met mij voetballen.”
Leerkracht: “Nee, dan vraag je: Wil je met
mij voetballen?”
Leerling: “Ja, leuk juf!”

