
 
 

Informatie over de inzet van NPO gelden 
Het ministerie van Onderwijs heeft alle scholen in Nederland na de COVID periode voor een 
gekaderde periode extra gelden toegekend. Dit stond op twee jaar maar kan nu over een wat langere 
periode worden gebruikt.  
De inzet van de door OCW toegekende NPO gelden is bedoeld om scholen te ondersteunen in de 
gevolgen van de Covid maatregelen, lockdowns en onderwijs op afstand. Landelijk is gebleken dat 
veel leerlingen hierdoor, verschillend per kind, vertraging hebben opgelopen op het gebied van taal, 
rekenen en begrijpend lezen. Er is wel leergroei zichtbaar maar de verwáchte leergroei werd en 
wordt door veel leerlingen nog niet behaald. Ook op De Kinderbrug blijkt uit de analyses van eind 
vorig jaar en dit jaar deze bevindingen. De inzet van deze middelen is geoormerkt, wat wil zeggen 
dat het voor specifieke domeinen en wat daarmee in relatie staat moet worden gebruikt. Deze 
domeinen zijn:  

- Cognitieve ontwikkeling (naast de kernvakken taal, begrijpend lezen en rekenen alle 
leergebieden) 

- Sociaal- emotionele ontwikkeling (welbevinden, sociale veiligheid, emoties, concentratie, 
motivatie, werkhouding, plannen, zelfvertrouwen) 

Een deel van de extra personele inzet in de groepen voor alle leerlingen is daarom dit jaar vanuit de 
gelden Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor deze domeinen op extra ondersteuning in de 
groepen ingezet. Ook komend jaar zal dit worden gecontinueerd. 
Behalve personele ondersteuning wordt Op De Kinderbrug vanuit deze gelden ook ingezet op het 
aanschaffen van extra les-ondersteunende materialen voor de groepen, teamscholing, waar nodig 
inzet van een kindertherapeute, sociale ontwikkeling, coaching op groepsprocessen en 
groepsvorming.  
Bovenstaande beschreven inzet vanuit NPO is inmiddels ter instemming ook met de MR besproken. 
 
Voor het inzetten op de laatstgenoemde onderdelen op het gebied van groepsvorming en 
groepsprocessen heeft ook de ouderraad hier met instemming van de MR een steentje aan 
bijgedragen m.b.v. de inzet van het circus op 18 mei. De onderbouwing hiervoor heeft de Ouderraad 
vanuit de doelen van circus Tadaa voor u gemaakt: 
“Het doel van het Nationaal Programma Onderwijs (hierna: NPO) is om leerlingen en studenten te helpen hun 
gaven en talenten tot bloei te brengen, ondanks de corona crisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. 

Een belangrijk doel dat wordt nagestreefd is het stimuleren van het sociaal/emotioneel welzijn van de 
leerlingen. Belangrijke aspecten hierbij zijn groepsvorming, samenwerking, zowel fysiek- als mentale uitdaging 
en zelfvertrouwen. Tijdens de circusworkshops van Circus Tadaa! zijn dat de kernpunten waar op gericht wordt. 

Leerlingen in steeds wisselende groepen laten samenwerken, spelenderwijs leren dat iedereen zijn/haar eigen 
sterke kanten heeft. De leerlingen worden door alle circustechnieken fysiek uitgedaagd, waarbij je 
succeservaringen krijgt en dat levert weer meer zelfvertrouwen op die je meeneemt naar andere plekken in je 
leven. De dag wordt afgesloten met een door iedereen gespeelde circusvoorstelling, wat een unieke vorm van 

samenwerking is”.  
 
Extra NPO inzet vanuit de gemeente 
Vanuit de samenwerking met de  
gemeente Kaag & Braassem ontvangen de scholen (SSBA en Wijde Venen) ook NPO gelden. Het doel 
van het inzetten van deze middelen is dat extra ingezet wordt op de sociale ontwikkeling van 
kinderen én op extra inzet m.b.t. taalontwikkeling voor het jonge kind. Op het gebied van de sociale 
ontwikkeling is het gelukt om vanuit deze NPO gelden voor de 9 scholen op het gebied van de sociale 
ontwikkeling een schoolpedagoog in te gaan zetten. De schoolpedagoog zal een aantal uur per week 
per school op de scholen aanwezig zijn.  
De schoolpedagoog is er voor school, kinderen, leerkrachten én ouders. Voor De Kinderbrug is dat 
mevrouw Corinne Rijnders. Wanneer u een vraag heeft op het gebied van opvoeding, gedrag of 
andere vragen op het gebied van sociale ontwikkeling kunt u dit persoonlijk met haar bespreken. Zij 
kan u adviseren en kent hiervoor de routes. Zij zal zich binnenkort via deze nieuwsbrief aan u 
voorstellen.  
Voor de taalontwikkeling worden in samenwerking met Kindkracht pedagogisch medewerkers 
ingezet voor de extra taalstimulering van de kleuters. Dit is op De Kinderbrug inmiddels gestart met 
juf Angelique van de Poldersprong. 
 
 


