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Aanleiding
Net als elke school in Nederland heeft ook Villa Nova te maken gehad met de gevolgen van
Covid-19. In de afgelopen twee schooljaren zijn de scholen tot twee keer toe gesloten en
hebben de kinderen afstandsonderwijs gehad. In de laatste maanden van schooljaar 2020-2021
heeft het team van Villa Nova een schoolscan uitgevoerd, waarmee het effect is onderzocht op
het vlak van leren en welbevinden. Deze schoolscan is vertaald naar een plan voor schooljaar
2021-2022. Dit wordt ook wel het schoolprogramma genoemd wat geschreven is voor het
Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
In dit document wordt is de conclusie te lezen van de analyse op het gebied van leren en van
welbevinden. Vervolgens is er gekeken naar interventies waarvan middels onderzoek duidelijk is
dat deze duurzaam bijdragen aan de onderwijskwaliteit. Op deze manier is de werkwijze van
het Nationaal Programma Onderwijs gevolgd en is er een keuze gemaakt in de opgenomen
evidence based interventies uit de NPO-menukaart.
In schooljaar 2021-2022 zullen we onze leerlingen blijven volgen en de analyse instrumenten
opnieuw inzetten, om te onderzoeken of de verschillende interventies effect hebben gehad.
Waar nodig passen wij dit plan na tussentijdse evaluaties aan, zodat we extra interventies
kunnen inzetten daar waar nieuwe onderwijsbehoeften ontstaan.
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Analyse
Voor de analyse is gebruik gemaakt van verschillende instrumenten en bronnen:
- Analyse van de niet-methodegebonden toetsen van het IEP leerlingvolgsysteem.
- Leergesprekken die de leerkracht heeft gevoerd met de leerlingen (formatieve
assessments) en ouder-kindgesprekken.
- Groeps- en leerlingbespreking tussen de Intern Begeleider en de leerkracht.
- Gesprekken met en in het team.
Conclusies vanuit de schoolscan
De analyse heeft ons zicht gegeven waar we als school staan. Uit de trendanalyse blijkt dat we
zowel op het gebied van taal/lezen en rekenen ondergemiddelde groei hebben doorgemaakt,
gemeten met DLE’s. Vooral de huidige groep 4 en 8 hebben minder groei laten zien dan
verwacht.
Op het gebied van welbevinden zien we vooral bij de kleuters een opmerkelijk verschil. We zien
een groep kleuters die zich cognitief sterk hebben ontwikkeld in de periode van thuisonderwijs,
maar die sociaal-emotioneel achterblijven doordat zij zich niet hebben kunnen ontwikkelen in
groepsverband.
We hebben veel kinderen op onze school die een ‘vol’ hoofd ervaren of een diagnose hebben
(denk aan ADHD, ADD of ASS). Zij hebben behoefte aan ondersteuning op het gebied van het
sociaal emotioneel welbevinden en het versterken van de executieve functies. Ook willen we
inzetten op een goede groepsdynamiek in het nieuwe schooljaar.
Bovenstaande bevindingen hebben we gekoppeld aan twee thema’s waar we focus op willen
leggen in schooljaar 2021-2022:
- Een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 (visie, didactiek en pedagogiek).
- Een heldere en werkbare zorgstructuur
Doorgaande lijn
Door wisselingen in het team is de behoefte ontstaan aan afstemming en heldere afspraken.
Deze afstemming start met het benoemen van de gedeelde visie op leren en ontwikkelen. Wat
betekent het huiskamerconcept, gepersonaliseerd leren, eigenaarschap en werken aan 21e
eeuwse vaardigheden voor ons?
Op didactisch vlak is gepersonaliseerd leren het uitgangspunt van Villa Nova. Dit heeft ertoe
geleid dat er geen vaste methodes zijn aangeschaft, maar wel een breed scala aan materialen,
apps en software beschikbaar is gesteld. Leerkrachten hebben alle ruimte om vanuit hun eigen
professie, met dat wat er is, het onderwijs zo vorm te geven zodat het naadloos aansluit bij de
onderwijsbehoeften van elk kind. Om zo te zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling voor
elk kind; de ultieme vorm van gepersonaliseerd leren. Om dit goed te kunnen realiseren is het
belangrijk dat leerkrachten goed onderbouwd hun lessen kunnen ontwerpen, dat er voldoende
kennis is van de leerlijnen, de didactieken en methodieken. Maar ook dat er afstemming is
tussen de leerkrachten. Bijvoorbeeld afspraken over strategiegebruik, de verhouding tussen
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digitaal en op papier werken, methodegebruik, omgaan met concreet materiaal, bewegend
leren, automatiseren, samenwerkend leren, vastleggen in het portfolio, hoe leerlingen leren,
etc. Kortom: afstemming op inhoud van het vak, de didactiek en de leerlijnen.
Het didactische deel van het onderwijs is onlosmakelijk verbonden aan het pedagogisch
handelen van de leerkracht. Het pedagogische handelen richt zich op de brede ontwikkeling
van elk kind. We hebben het dan bijvoorbeeld over zelfsturing, eigenaarschap, zelfinzicht,
nieuwsgierigheid, sociale omgang, sociale cohesie, gerichtheid op de ander, etc.
Zorgstructuur
Het inrichten van een goede structuur om Passend Onderwijs te kunnen bieden is niet
eenvoudig. Wat valt onder onze basiszorg, waar is specialistische kennis voor nodig en wanneer
gaat het buiten onze kaders om? De zorgstructuur op Villa Nova is op dit moment geformuleerd
op basis van verschillende zorgbehoeften. Wat nog niet omschreven is hoe de zorgroute (de
HGW-cyclus) doorlopen moet worden. De behoefte bij leerkrachten ligt er om duidelijkheid te
hebben wat ze moeten doen en bij wie ze moeten zijn als er zorgen zijn over een leerling.

Doelstellingen
De analyse geeft een beeld van de algemene didactische onderwijsbehoeften en
sociaal-pedagogische ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Deze behoeften zijn
omgezet naar specifieke doelen voor schooljaar 2021-2022. Vervolgens zijn, vanuit de
menukaart, de interventies beschreven.
Doorgaande lijn
De doelstellingen op het gebied van de doorgaande lijn zijn als volgt:
Taal- en leesonderwijs
- Visie ontwikkelen ten opzichte van taal- en leesonderwijs (expliciete leerprocessen vs
impliciete ontwikkelprocessen).
- Uiteenzetten van een leerlijn en beschrijven van (tussen)doelen voor taal en lezen
(technisch en begrijpend).
- Ontwikkelen van kwaliteitskaarten waarin wordt beschreven hoe op Villa Nova
duurzaam en betekenisvol taal- en leesonderwijs gegeven wordt.
- Verhogen van de leerresultaten, passend bij onze schoolweging, door aan de hiaten te
werken en de basis op orde te hebben.
Rekenonderwijs
- Visie ontwikkelen ten opzichte van rekenonderwijs.
- Uiteenzetten van een leerlijn en beschrijven van (tussen)doelen voor rekenen.
- Ontwikkelen van kwaliteitskaarten waarin wordt beschreven hoe op Villa Nova
duurzaam en betekenisvol rekenonderwijs gegeven wordt.
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Verhogen van de leerresultaten, passend bij onze schoolweging, door aan de hiaten te
werken en de basis op orde te hebben.

Thematisch werken
- Verder ontwikkelen en implementeren van de thema’s die horen bij digitale methode
GO!
- Het onderzoekend- en ontwerpend leren verankeren in het thema.
- De thema’s betekenisvol maken door ze te verrijken met kunst en cultuur en de 21e
eeuwse vaardigheden.
Zorgstructuur
- HGW-cyclus implementeren.
- Schoolondersteuningsprofiel (SOP) herschrijven.
- Visie ontwikkelen op het gebied van Passend Onderwijs.
- Zorgroutes voor lezen, rekenen, sociaal-emotioneel en (hoog)begaafdheid beschrijven.

Interventies
Op basis van de analyse en de doelstellingen zijn verschillende interventies gekozen. Hiervoor
is gebruik gemaakt van de menukaart die door de overheid is opgesteld. In deze menukaart
staan interventies die evidence based zijn en die op een duurzame manier bijdragen aan de
onderwijskwaliteit.
Interventies op het gebied van didactische onderwijsbehoeften
Op het gebied van de didactische onderwijsbehoeften (taal, lezen en rekenen) worden diverse
interventies ingezet. Deze zijn onderverdeeld in interventies voor de leerling en interventies
voor de leerkracht.
Voor de leerling
Het NPO geld wordt ingezet op remediërende middelen voor zowel taal-, lees- en
rekenonderwijs. Er worden remediërende onderwijsmaterialen aangeschaft, om het
onderwijsprogramma te ondersteunen, passend bij de huidige methodieken zodat er aan
eventuele hiaten gewerkt kan worden.
Verder wordt er ingezet op instructies in kleinere groepen door hulp van een extra leerkracht /
onderwijsassistent. In die tijd krijgen de kinderen hulp volledig afgestemd op hun
onderwijsbehoeften.
Voor rekenen worden de handleidingen van de methode Wereld in Getallen aangeschaft. Deze
handleidingen worden ingezet om richting te geven aan de leerlijn rekenen.
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Voor de professional
Om een impuls te geven aan het taal- en leesonderwijs wordt externe expertise ingehuurd voor
de begeleiding van het team op het gebied van taal en lezen. Dit zal mede bijdragen aan een
verdere professionalisering van het team op het gebied van taal en lezen. We zullen gaan
werken vanuit de uitgangspunten van Rijke taal (Van Koeven & Smits, 2020).
Dit professionaliseringstraject werkt toe naar stevig taal- en leesonderwijs waarbij integratie
wordt gezocht met het thematisch werken in een inspirerende taal- en leesomgeving voor alle
leerlingen. Met een onderbouwd beleidsplan voor zowel lees- als taalonderwijs passend bij de
visie en werkwijze van Villa Nova.
Er wordt een taalspecialist/taalcoach (naam nader te bepalen) uit het team gekozen die het
beleid op taal en lezen aanstuurt en borgt, maar leerkrachten ook ondersteunt. De
taalspecialist/taalcoach krijgt hier ambulante tijd voor.
Om een impuls te geven aan het rekenonderwijs wordt interne expertise ingezet. In een
professionaliseringstraject wordt het boek Effectief rekenonderwijs op de basisschool
(Schmeier, 2018) als basis ingezet. Net als met het taal- en leestraject moet ook dit een
onderbouwd beleidsplan opleveren die past bij de visie en werkwijze van Villa Nova. Er wordt
een rekenspecialist/rekencoach (naam nader te bepalen) uit het team gekozen die het beleid op
rekenen aanstuurt en borgt, maar leerkrachten ook ondersteunt. De rekenspecialist/rekencoach
krijgt hier ambulante tijd voor.
De inzet van een extra leerkracht geeft ook ruimte voor andere vormen van professionalisering.
De extra leerkracht kan groepen overnemen, waardoor leerkrachten ambulante tijd krijgen om:
- Learning walks te doen: kijken bij elkaar in de klas, waardoor leerkrachten leren over
hun eigen onderwijspraktijk en feedback leren geven aan zijn/haar collega.
- Schrijven van de huiskamerontwikkelplannen.
- Werk te doen wat voortkomt uit de ontwikkelteams.
- Ontwerpen van de thema’s, waar volledige integratie is van het taal/leesaanbod, kunst
& cultuur, onderzoekend & ontwerpend leren.
Verder zijn er teamleden die zich persoonlijk verder willen professionaliseren. Hier wordt geld
voor gereserveerd (zie begroting).
De Intern Begeleider krijgt een uitbreiding van 0,1fte, voor het verder uitwerken en
implementeren van de zorgroute voor taal/lezen, rekenen en sociaal-emotioneel.
Er wordt een plan geschreven voor kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Dit zal
gedaan worden door de onderwijsspecialist. In de begroting in ruimte vrijgemaakt voor
materialen om dit plan uit te voeren.
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Interventies op het gebied van de ontwikkelingsbehoeften (welbevinden & sociaal-emotionele
ontwikkeling)
Op het gebied van de ontwikkelingsbehoeften zal er ingezet worden op de executieve functies
bij leerlingen. De onderwijsspecialist zal hiervoor aan het begin van het schooljaar een gericht
plan voor schrijven.
Er zal gerichte aandacht zijn voor groepsdynamisch werken bij de start van het schooljaar. De
leerkrachten worden in de startvergadering geschoold over groepsprocessen en er worden
afspraken gemaakt hoe dit schooljaar omgegaan wordt met het leggen van verbindingen in de
groepen.
Er wordt een gedragsspecialist/gedragscoach (naam nader te bepalen) aangesteld in het team.
Deze krijgt hiervoor ambulante tijd.
De NPO-menukaart
We hebben gekozen voor de volgende interventies vanuit de menukaart:
- Instructie in kleine groepen
- Individuele instructie
- Technieken voor begrijpend lezen
- Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden
schoolontwikkeling & leermiddelen)
- Metacognitie & zelfregulerend leren
- Feedback
- Interventies gericht op het welbevinden

(professionalisering,
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Begroting
Totaal in te zetten voor schooljaar 2021-2022: €88.200 (op basis van 126 leerlingen x €700)
Activiteit

Kosten

Inzet extra leerkracht (wtf 0,8).

€52.000 (geschatte kosten)

Intern begeleider (aanvullen aanstelling tot 0,6)
Inzet IB voor wtf 0,1

€10.000

Overdrachtsperiode Nicole en nieuwe IB’er
5 dagen

€5500

Handleidingen rekenen
6 handleidingen x €228

€1368

Spellen en materialen rekenen, taal en sociaal-emotioneel

€1000 (geschatte kosten)

Professionalisering
- Remedial Teaching
- Studiedag Math
- Visie Villa Nova
- Cursus groep 2/3
- Professionalisering taal en lezen

€2550
€1000 (geschatte kosten)
€2000 (geschatte kosten)
€ 700
€2500

Groepsdynamisch werken (start schooljaar)

€1500 (geschatte kosten)

Materialen voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
(Briljant + Plustaken)

€1000 (geschatte kosten)

Bovenschools reserveren voor onvoorziene kosten (€50 per
leerling)

€6300

Totaal

€87.418
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Bijlage: Menukaart
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