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de Dorendal 
nieuwsbrief 16 juli 2021 

Een grote zak geld! 

Nationaal Plan Onderwijs (NPO) bestaat uit een grote financiële injectie waarmee de scholen kunnen 
werken aan het opvangen van nadelen die kinderen hebben ondervonden van de schoolsluitingen rond 
Covid. Komend schooljaar en ook het schooljaar daarna hebben we door die extra middelen veel meer 
mogelijkheden in het begeleiden van onze kinderen en het neerzetten van langdurige ontwikkelingen in 
onze school.  We hebben voor de inzet van deze middelen een plan geschreven voor komend 
schooljaar. Dit plan in het kort: 

Sociaal-emotionele ontwikkeling en fysieke ontwikkeling 
We hebben gezien dat de kinderen na de lockdowns minder zelfstandig waren. Ook moeten ze weer 
wennen aan het samen leven en leren in groepen. Fysieke ontwikkeling is nog belangrijker gebleken dan 
het al was.  
• We scherpen ons onderwijs aan de hand van de Vreedzame School aan 
• We herijken onze visie op burgerschapsonderwijs (ook naar aanleiding van een wetswijziging op dit 

gebied) en ontwerpen een uitvoering daarvan. 
• Twee leerkrachten volgen de opleiding voor hun gymbevoegdheid. 
• Natuurlijk vervolgen we ons twee jarige traject B-fit 

Extra hulp en ondersteuning 
Hoewel wij liever niet spreken over onderwijs ‘achterstanden’ is wel duidelijk dat sommige kinderen 
meer nadeel hebben ondervonden van de schoolsluitingen dan andere kinderen. We bedoelen 
daarmee ook kinderen die juist uitdaging gemist hebben. Dus het gaat niet alleen over extra hulp maar 
ook over extra verrijking 
• We bieden vier dagen in de week extra hulp in kleine groepjes naast de groepen. 
• Vier ochtenden in de week ondersteunt onze onderwijsassistent in de groepen. 
• Een dag per week bieden we verrijking aan kinderen die meer uitdaging nodig hebben. 

Professionalisering en schoolontwikkeling 
Met het NPO geld willen we ook duurzame ontwikkeling in onze school bewerkstelligen. Zodoende 
heeft deze injectie niet alleen effect op de korte, maar ook op de lange termijn. 
• Twee leerkrachten worden gefaciliteerd om onderwijsplannen op het gebied van taal, rekenen en 

lezen uit te werken en te implementeren. 
• Een leerkracht wordt geschoold als EDI coach zodat wij de coaching niet meer hoeven in te kopen, 

maar zelf in huis hebben. 
• We zorgen ervoor dat we elkaar met het  Iris Connect systeem 

feedback kunnen geven op onze manier van lesgeven. 
• Een van onze leerkrachten wordt gefaciliteerd in het volgen van een 

opleiding tot taal - leesexpert. 
• Volgens ons schoolplan staat begrijpend lezen komend schooljaar 

centraal als ontwikkelvak. Voor ons is het duidelijk dat wij het beste 
gezamenlijk leren. Een extern expert verzorgt teamscholing. De NPO 
gelden maken het mogelijk om deze scholing samen met hem 
degelijk en intensief neer te zetten. 
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Materialen / leermiddelen 
• We schaffen een aantal extra Chromebooks aan. Daardoor hebben de kinderen vaker de 

beschikking over een apparaat om hun automatiseringsoefeningen op te doen. 
• De ontwikkeling van ons kleuteronderwijs was al gaande. We zetten dit voort volgens plan. De 

NPO gelden zetten wij in voor het aanvullen van ontwikkelingsmaterialen in onze kleutergroepen. 
• Voor aanbod aan de kinderen die verrijking  of extra ondersteuning nodig hebben maken we een 

reservering voor de aanschaf van extra leermiddelen. 

Bovenschools 
Een deel van het budget wordt gereserveerd voor 
gezamenlijke initiatieven binnen stichting Flores Onderwijs. 
Het gaat daarbij om professionaliseringsactiviteiten zoals 
cursussen, het opleiden van tutoren en het vergroten van de 
invalpool. Daar maakt ook de Dorendal intensief gebruik van. 

We beleven er veel plezier aan om een zo goed mogelijk plan 
uit te werken. Wat is het fijn om nu eens niet beperkt te 
worden door financiële onmogelijkheden! Aan het eind van 
het schooljaar evalueren we dit plan en maken we een nieuw 
plan voor het schooljaar daarna. 
Woensdag 13 juli hebben we dit plan besproken in de MR. 
Mocht je interesse hebben om ons volledige plan in te zien, geef dat dan even aan bij Wieneke. 

Clowns door Susie en Esperanza, groep 1 / 2 B 
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Snottebellenbeleid aangepast 

Had je het bericht op Ouderportaal al gelezen? 
Het ‘snottebellenbeleid’ is per afgelopen maandag 12 juli versoepeld.  
Bij milde klachten zoals keelpijn, snotteren of niezen mogen kinderen tot en met 12 jaar naar 
school en kinderopvang en krijgen ze geen testadvies meer. 
Kinderen met zware klachten (koorts, zwaar hoesten of benauwdheid) blijven nog wel thuis en 
laten zich testen. Vind je het moeilijk om in te schatten of je kind naar school mag? Neem dan 
contact met ons op, samen komen we er altijd uit. 

Nieuws uit de MR 
Afgelopen dinsdagavond 13 juli heeft de MR haar laatste vergadering van dit schooljaar voor het eerst na 

lange tijd weer live op school gehouden. Onder andere de volgende onderwerpen zijn besproken:

• Nationaal Programma Onderwijs (NPO) De Dorendal, incl. formatieplan. 

            De MR heeft ingestemd met het gepresenteerde NPO De Dorendal. De MR is zeer te 

spreken over de invulling van de NPO gelden. Ze ziet een mooie balans tussen 

mensen en middelen, aandacht voor hulp nu en duurzame winst, en voor kinderen 

die extra hulp kunnen gebruiken bij het inhalen van een achterstand èn kinderen die 

juist meer uitdagingen nodig hebben. Ook spreekt de MR haar waardering uit voor 

het feit dat de formatie/personele bezetting rond is.

- Jaarplannen

 De eindevaluatie van jaarplan 2020-2021 is besproken. Intern is de ontwikkeling van 

diverse leertrajecten binnen het team doorgegaan. Het feit dat leerkrachten wel op school 

aanwezig mochten zijn en het feit dat leerteams doorgingen is ondersteunend en verrijkend 

geweest tijdens de schoolsluiting.

Jaarplan 2021-2022 is doorgenomen en op onderdelen inhoudelijk toegelicht. 

- MR participatie aan informatieavond begin schooljaar

 De informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt waarschijnlijk anders 

ingevuld vanwege corona. De MR vindt het leuk en belangrijk dat ze aanwezig is tijdens 

informatiebijeenkomsten. Ze denkt na over een mogelijk alternatief. 

Wil je meer weten? De notulen van de vergaderingen staan op Ouderportaal in de boekenkast van de MR. 

Heb je vragen, opmerkingen, spreek ons aan of mail naar mr.dorendal@floresonderwijs.nl. 

mailto:mr.dorendal@debasisfluvius.nl
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