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Het voorliggende NPO-plan geeft in grote lijn aan hoe Notre Dame de NPO-middelen wil 
inzetten voor duurzame schoolontwikkeling en het optimaal bieden van onderwijs en 
ondersteuning aan leerlingen om de vertraging en andere nadelige effecten die gedurende 
de coronaperiode zijn opgelopen, op te heffen of zoveel mogelijk te mitigeren.  
 
1 Inleiding 
 
Het Nationaal Programma Onderwijs 
Het kabinet heeft op 22 februari 2021 8,5 miljard euro toegezegd aan de scholen om kansrijk onderwijs 
na Corona en richting de toekomst te kunnen blijven bieden. Hiervan is 5,8 miljard euro bedoeld voor 
het funderend onderwijs (PO en VO).  
 
Kaders NPO-plan 
Op 17 februari 2021 heeft de minister een brief aan de Kamer gestuurd. Op 23 maart 2021 is er een 
brief aan de scholen gestuurd waarin als eerste uitgangspunt wordt genoemd dat de scholen de 
leerlingen het beste kennen en zij daarom het beste kunnen bepalen hoe deze subsidie wordt 
besteed. Dit uitgangspunt neemt Notre Dame van harte over en dit past ook bij de 
besturingsfilosofie. Een tweede belangrijk uitgangspunt van de minister is dat de schoolscan en het 
ondersteuningsprogramma aan mogen sluiten bij de al aanwezige kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens. Dit geeft naast vrijheid ook richting. In de schoolscan is gebruik gemaakt van dergelijke 
bestaande data en observaties. In het schoolprogramma sluiten de maatregelen aan bij visie en 
onderwijsontwikkelingen van de school.  
 
Notre Dame wil de NPO-gelden inzetten voor maatregelen voor de korte termijn die vertragingen en 
andere negatieve effecten van leerlingen zoveel mogelijk wegnemen, bijdragen aan de vitaliteit van 
medewerkers, werkdruk van medewerkers verlichten en maatregelen op de langere termijn die een 
duurzaam effect hebben op de onderwijsresultaten en aansluiten op de onderwijskundige keuzes die 
al zijn gemaakt. Duurzame oplossingen die verbonden zijn met de huidige schoolpraktijk en de 
onderwijsontwikkelingen, aansluiten bij de visie en de uitgangspunten van de school zoals verwoord 
in het schoolplan (2019-2022). We richten onze gezamenlijke energie de komende jaren op deze 
ambities: 

1. Leerlingen en medewerkers kunnen zich cognitief optimaal ontwikkelen, opgelopen 
vertraging of leerhiaten vanwege Corona zijn weggewerkt. 

2. Sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen en medewerkers is goed. 
3. Leerlingen en medewerkers hebben zich optimaal ontwikkeld als persoon. 
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Inhoud NPO-plan Notre Dame 
 
Het NPO-plan bevat de volgende onderdelen: 

1. inleiding 
2. procesbeschrijving NPO-plan 
3. schoolscan: analyses  
4. schoolscan: conclusies en verklaringen 
5. doelen NPO 
6. interventies NPO 
7. borging en realisatie  
8. financiële paragraaf 
9. verantwoording 
10. overzicht van bijlagen 
 

 

2 Procesbeschrijving NPO-plan 
 
In onderstaande procesbeschrijving wordt duidelijk hoe het NPO-plan tot stand is gekomen. 
 

Data Activiteit  
17 februari 2021 Brief van de minister aan de Kamer. 
23 maart 2021 Brief van de minister aan de scholen. 
Medio april 2021 Bespreking in schoolleiding en managementteam 
13 april 2021 Heidag team 4 met schoolleiding o.a. over mogelijke routes voor 

vertraging, heel jaar, half jaar, doubleren, examen in 2 jaar verdelen 
etc. Stand van zaken leerlingen voorexamenjaar. 

20 april 2021 Bespreking in PMR (personeelsgeleding medezeggenschapsraad) 
van ideeën voor mogelijke interventies/ activiteiten in het kader van de 
toegezegde gelden. 

28, 29 april 2021 Uitzetten enquêtes bij alle leerlingen, ouders, medewerkers met de 
vraag wat op 3 gebieden zou kunnen helpen om de negatieve effecten 
van Corona te mitigeren. Cognitief; Sociaal-emotioneel en qua 
persoonlijke ontwikkeling. 

10 mei 2021 Eerste verkenning adjunct-directeur met controller over inzet financiële 
middelen NPO- plan. 

25 mei 2021 Bespreking van NPO en mogelijke interventies van de menukaart in de 
medezeggenschapsraad. 

16 juni 2021 Schoolleiding bespreking NPO inzet financiële middelen gekoppeld aan 
interventies 

medio juni 2021 Uitzetten vraag aan expertisegroepen en teams om per leerjaar de 
stand van zaken per vak/ vakgebied per leerling in een scan te zetten. 

15 juni 2021 Online webinar personeel NPO insteek voor interventies en in grote lijn 
aanpak om tot plan te komen na de zomervakantie. 
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Juni/ juli 2021 3-hoeksgesprekken van coaches met alle ouders en leerlingen over 
stand van zaken en advies over vervolg, herstel, behoefte extra 
programma etc. Maatwerk per leerling. 

Medio juli Teams bespreken leerlingen per team per leerjaar, vakdocenten geven 
advies, op grond van de ingevulde scans en de input van de 3-
hoeksgesprekken. 

Begin september 2021 NPO-plan wordt beschreven en besproken in MT 
20 september 2021 NPO-plan wordt besproken in de Raad van Toezicht 
4 oktober 2021 NPO-plan wordt voorgelegd ter instemming aan de 

medezeggenschapsraad 
 

 
3 Schoolscan: analyses 
 
Als voorbereiding op de schoolscan hebben we eerst de domeinen gespecificeerd. Namelijk 
mogelijke nadelige effecten op de cognitieve ontwikkeling, op sociaal- emotioneel gebied en 
mogelijke gevolgen voor de persoonlijke ontwikkeling.  
Vervolgens is er op cognitief gebied per leerling per leerjaar inzichtelijk gemaakt voor welke treden, 
thema’s of vaardigheden (talen met name) extra programma’s zouden moeten worden aangeboden. 
Daarnaast zijn de uitkomsten van de diverse enquêtes en de observaties van coaches en teams wat 
betreft welbevinden en persoonlijke ontwikkeling gebruikt om te komen tot een keuze voor 
passende interventies. 
 
Een aantal acties zijn al eerder in het schooljaar 2020-2021 uitgevoerd zoals: 

• Aanpassing van alle PTA’s (programma’s van toetsing en afsluiting per vak voor de leerlingen 
op dat moment in leerjaar 4 en 5). 

• Aan alle expertisegroepen is gevraagd de leerstof van hun vak terug te brengen tot de kern. 
• De planning van toetsperiodes is aangepast en verlengd zodat leerlingen meer tijd zouden 

hebben voor voorbereiding. 
• Extra herkansingsmogelijkheden zijn aangeboden voor de leerlingen in de bovenbouw. 
• Een aantal extra programma’s zijn al aangeboden in 2020-2021. 

 
De volgende acties zijn vervolgens ondernomen om goed zicht te krijgen op de 
ondersteuningsbehoefte in schooljaar 2021-2022:  

• Van alle leerjaren is de situatie in beeld gebracht. De expertisegroepen zijn gevraagd in beeld 
te brengen en aan te geven in een totaaloverzicht wat leerlingen gedeeltelijk of nog 
helemaal niet beheersen. Trede of thema per vak, vaardigheden bij de talen, en per leerling 
waar extra ondersteuning of herhaling van stof noodzakelijk lijkt. 

• CITO-toetsen zijn afgenomen in leerjaar 1 en 3 einde schooljaar 2020-2021. 
● Leden van het ondersteuningsteam is gevraagd wat hen is opgevallen gedurende de 

coronaperiode, welke uitdagingen zij zien en wat zij adviseren. 
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4 Schoolscan: conclusies  
 
De belangrijkste bevindingen zetten we per deelgebied op een rijtje. 
 
Cognitieve ontwikkeling  
 

Samenvatting 
Er zijn in alle leerjaren vertragingen. In leerjaar 1 niet noemenswaardig, in de overige leerjaren 
komen vertragingen in toenemende mate voor in leerjaar 2, 3 en 4. 
Er zijn grote verschillen tussen vakken en er zijn grote verschillen bij individuele leerlingen. 

 
Bevindingen op hoofdlijn per leerjaar: 
Leerjaar 1 2020-2021 
De vertragingen zijn dermate gering, dat hiervoor geen extra programma’s hoeven te worden 
aangeboden. Volgens de vakdocenten en het team van coaches kunnen opgelopen hiaten of 
vertragingen prima in het reguliere programma van dit schooljaar worden hersteld voor zover nodig. 
De manier van werken met Eigenwijs Leren biedt ruime mogelijkheden om te differentiëren tussen 
leerlingen. 
Leerjaar 2 2020-2021 
Er zijn meer vertragingen dan in leerjaar 1. Met name bij de tredevakken Nederlands, Engels, Duits 
en wiskunde zijn niet alle vaardigheden, soms ook kennisblokken, voldoende aangeleerd of verwerkt. 
Dit maakt extra aanbod in het schooljaar 2021-2022 noodzakelijk. Er is door de scan inzicht per 
leerling per vak welke tredes en of thema’s extra aandacht verdienen.  
Leerjaar 3 2020-2021 
Eigenlijk gebeurt hier hetzelfde als in leerjaar 2, met de grootste achterstanden bij de tredevakken. 
Hier zien we dat ook bij de themavakken natuurkunde, scheikunde, geschiedenis en economie, 
hiaten zijn ontstaan. Dit ondanks het feit dat bij alle vakken de stof qua aanbod terug is gebracht 
naar de kern. 
Leerjaar 4 202-2021 
In het voorexamenjaar zijn de achterstanden het grootst. Wederom met name bij de tredevakken 
waar zoals in alle jaren voortdurend verder gebouwd wordt op hetgeen in de voorgaande periode is 
aangeleerd. Bij de talen gaat het met name om vaardigheden, bij wiskunde vooral om kennis. Als 
basiskennis ontbreekt kun je de verdieping niet aanbrengen. 
 
Algemeen 

● Vakdocenten en coaches signaleren dat veel leerlingen moeite hebben met 
regulatievaardigheden zoals plannen (en daaraan vasthouden), organiseren en overzicht 
houden. Ook zien zij dat het niet vanzelfsprekend is dat leerlingen efficiënte leerstrategieën 
hanteren. Vakdocenten, coaches en ouders zien daarentegen dat een aantal leerlingen in de 
coronaperiode zelfstandiger functioneerde dan aanvankelijk gedacht. Soms zelfs echt tot 
bloei kwamen. 
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● Zowel leerlingen als docenten, coaches hebben tijdens hybride en online onderwijs minder 
mogelijkheden gehad om te oefenen met vaardigheden, met name bij de talen en bij de 
kunstvakken. Bij LO en bij de kunstvakken zijn wel creatieve oplossingen bedacht. 

● Als gevolg van Corona is er sprake geweest van minder deelname aan de lessen. Specifiek bij 
de online workshops was de deelname veel geringer. 

 
Sociaal-emotionele ontwikkeling, welbevinden en persoonlijke ontwikkeling 
Uit de enquêtes onder leerlingen, ouders en medewerkers (OP en OOP), observaties van het 
ondersteuningsteam en van coaches komt het volgende beeld naar voren: 

● De behoefte aan contact met de coaches was aanzienlijk groter. 
● Met veel leerlingen werd meer dan 1 coachgesprek per week gevoerd 
● Naarmate leerlingen langer thuis moesten werken, werd het voor veel leerlingen moeilijker 

om de concentratie vast te houden en de motivatie voor school op te kunnen brengen. 
● Leerlingen die al moeite hadden met executieve functies, raakten nog meer het overzicht 

kwijt. Op afstand was dit niet altijd duidelijk voor de coach. 
● Vanuit de teams was er veel vraag naar het ontwikkelen van de executieve functies van de 

leerlingen. Een aantal coaches geeft daarbij aan geen tijd te hebben dit op te pakken of niet 
te weten hoe ze het aan moeten pakken. 

● Begeleiden van groepen was lastig, vanwege de diversiteit van ondersteuningsbehoeften en 
omdat leerlingen de individuele aandacht nodig hadden. 

● Leerlingen die begeleiding nodig hadden op het gebied van dyslexie, konden we die 
begeleiding niet goed bieden. 

● Een behoorlijk aantal leerlingen gaf aan een gebrek aan sociaal contact te ervaren, veel 
leerlingen gaven aan de live ontmoetingen met hun medeleerlingen erg te missen.  

● Tientallen leerlingen zijn om die reden op school opgevangen en hebben daar de lessen 
gevolgd. 

● Bij een aantal leerlingen leidde de thuissituatie tot meer spanningen. 
● Van de leerlingen die na de aanmelding voor leerjaar 1 vooraf zijn besproken in het 

ondersteuningsteam is er bij opvallend veel leerlingen (bijkomende) angst om naar school te 
gaan. 

● Bij de examenleerlingen heeft de voortdurende onzekerheid over de slaag/zak regeling en de 
onduidelijkheid of het Centraal Examen wel door zou gaan of niet, tot veel extra spanningen 
geleid. 

● Coaches hadden soms zelf hulpvragen en wisten de route niet altijd te vinden: MT-
ondersteuningsteam etc. 

● Coaches nemen zorg over van leerlingen en gaan hier soms ver in. We hebben opgemerkt 
dat coaches leerlingen dagelijks wakker belden, dagelijks contact hadden, zorg verleenden 
etc. 

● Het ondersteuningsteam is vaker dan voorgaande jaren betrokken bij gespreksvoering met 
ouders. Ook zijn er veel MDO’s geweest. 

● Het afgelopen jaar zijn vaker leerlingen naar externen verwezen, omdat we zelf de 
begeleiding niet konden bieden of geen ruimte /tijd hiervoor hadden. De 
schoolmaatschappelijk werker zou meer de brug kunnen slaan naar het systeem thuis. Hij 
had te weinig beschikbare uren hiervoor. 
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Het ondersteuningsteam verwacht dat meer inzet nodig is voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften in verband met de gevolgen van Corona. Hierbij is de basisondersteuning 
niet meegerekend. Het ondersteuningsteam houdt er rekening mee dat meer leerlingen voor extra 
ondersteuning bij hen worden aangemeld. Meer ondersteuning lijkt gewenst door maatschappelijk 
werk en de orthopedagoog. 
 
De bevindingen uit scans en observaties zijn besproken met de ouders, leerlingen en medewerkers in 
de ouderraad en in de medezeggenschapsraad. De scans zijn uitgebreid besproken per team en op 
individueel niveau met alle ouders en leerlingen in de coach- en driehoeksgesprekken. De input van 
vakdocenten, coaches, ouders en leerlingen is meegenomen in de vaststelling wat welke leerling nog 
extra zou moeten inhalen of opnieuw doen in het huidige leerjaar. In de driehoeksgesprekken is het 
algemeen welbevinden van de leerling in alle gevallen een belangrijk gespreksthema geweest. 
 
Veel leerlingen hebben aangegeven behoefte te hebben aan gezamenlijke leuke activiteiten. 
Bijvoorbeeld een uitje, overnachten op school, kamperen op het sportveld, extra sportactiviteiten, 
feest van de jaarlaag etc.  
 
5 Doelen NPO 
 
Het doel is allereerst om de negatieve consequenties van Corona op de diverse terreinen 
voor leerlingen zoveel mogelijk te verminderen, weg te werken en in de toekomst te 
voorkomen. 
Alle interventies die in het schooljaar 2021-2022 en in de jaren daarna worden ingezet  
beogen bij te dragen aan structurele verbeteringen en oplossingen. Op het niveau van de 
leerlingen, de medewerkers en de school als geheel.  
 

6 Interventies NPO 
 
Notre Dame wil de NPO-gelden inzetten voor maatregelen die op korte termijn vertragingen 
opheffen en op de langere termijn een duurzaam effect hebben op de resultaten en aansluiten op de 
onderwijskundige keuzes die al zijn gemaakt. Hieronder staan de interventies in grote lijn op een 
rijtje, gerangschikt per onderdeel van het keuzemenu van OC&W. (A t/m E) 
Als school zetten we naast de interventies onder A t/E genoemd ook schoolspecifieke interventies in. 
Daartoe hebben we de menukaart uitgebreid met punt F. 
 

A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis 
en vaardigheden bij te spijkeren 

● Aanbieden van extra programma’s en examentrainingen aan leerlingen die 
vertraging opgelopen hebben in het voorexamenjaar. 

● Reguliere extra onderwijstijd in het examenjaar. 
● Aanbieden van ondersteuningsprogramma’s en examentrainingen aan leerlingen die 

vertraging opgelopen hebben in het examenjaar. (Schooljaar 2020-2021) 
● Aanbieden van extra programma’s aan leerlingen die vertraging opgelopen hebben. 
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● Er is een warme overdracht van po naar vo en van leerjaar naar leerjaar (met harde 
en zachte gegevens).  

● Extra aandacht voor de leerlingen die vanuit het PO onze school instromen door hen 
direct te volgen en ondersteuning te bieden waar nodig door coaches, soms in 
samenwerking met het ondersteuningsteam. 
 
 

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren 
● 1 op 1 ondersteuning. 
● Instructie in kleine groepen bijvoorbeeld in workshops en extra programma’s. 
● Lesstof van alle vakken teruggebracht tot de kern voor de PTA’s van leerjaar 4 en 5. 
● Aanbieden van maatwerkoplossingen voor leerlingen zit in het reguliere programma. 
● Optimaal inzetten van instructies, workshops en leerpleinen. 
● Combineren van mogelijke leerroutes voor leerlingen in leerjaar 4 en/of 5. 

Tussenvormen aanbieden, dus niet alleen 4 of 5, maar ook routes waarbij leerlingen 
zowel in 4 als in 5 lessen volgen en tussentijds (een deel van de) vakken kunnen 
afsluiten met een Centraal Examen in 2022 of in 2023. 

● Monitoring en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding door 
de inzet van en verdere professionalisering in didactisch coachen.  

● Extra inzet op verbetering van de functionaliteit van de Learning portal.  
 

 
 

C. Sociaalemotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen 
● Organiseren van activiteiten om de onderlinge sociale verbinding te versterken, oa in 

of met de basisgroepen. 
● Organiseren van leuke activiteiten om het welbevinden te verhogen. 
● Organiseren culturele activiteiten zoals excursies en workshops. 
● Organiseren maandelijkse extra sportactiviteiten voor leerlingen. 
● De driehoeksgesprekken die al regulier meerdere keren per jaar worden gevoerd  

door ouders, leerling en coach daar waar wenselijk of nodig extra inzetten/ 
uitvoeren. 

● Begin van het nieuwe schooljaar starten met een uitgebreide introductie voor 
leerlingen én medewerkers waarin ontmoeting en het stellen van doelen voor het 
komende schooljaar centraal staan. 

● In beeld houden van sociaalemotionele ontwikkeling en welzijn van leerlingen door 
de coaches voor hun eigen coachleerlingen en deze ontwikkeling monitoren in de 
teams per leerjaar.  

● Extra ruimte voor coaching, flexibel in te zetten. Dus niet iedere coach meer tijd 
beschikbaar, maar maatwerk daar waar extra inzet op coaching nodig is. 

● Begeleidingsprogramma’s voor leerlingen zoals “Je brein de baas” of “Over de 
streep”. 
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Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen 
● Leerlingen begeleiden /coachen volgens de uitgangspunten van didactisch coachen.  
● Actief inzetten driehoeksgesprekken (coach, leerling, ouder) voor alle leerjaren op 

basis van de persoonlijke doelen van elke leerling. 
 

 
D. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning 

● Uitbreiding uren ondersteuningsteam. Specifiek uitbreiding inzet 
schoolmaatschappelijk werk en inzet orthopedagoog. 

● Uitbreiding uren voor onderzoek en dataverzameling 
● Uitbreiding leerplein coördinatoren.  
● Uren superusers. 
● Uren coördinatie extra programma’s. 
● Extra inzet expertrol LHBTI en GSA. 
● Extra formatie voor extra onderwijs bv. in leerjaar 5 

 
 

E. Faciliteiten en randvoorwaarden 
● Professionaliseren van coaches in het voeren van het goede gesprek met hun 

coachleerlingen en de onderlinge afstemming binnen teams. 
● Verdere professionalisering op didactisch coachen. 
● Extra investering in ontwikkeling van teams en expertisegroepen om goed uitvoering 

te kunnen geven aan hun opdracht. En daarmee de ontwikkeling naar meer 
zelforganisatie/ zelfsturing te bevorderen. Daarmee de teams en vakdocenten meer 
te equiperen om leerlingen op de juiste manier te kunnen begeleiden /coachen 
zodat zij meer eigenaarschap en zelfregie kunnen ontwikkelen. 

● De extra aanschaf van interactieve borden. 
● Budget voor alle extra activiteiten eerder benoemd 
 

 
F. School specifieke interventie 

• Vitalogie. Plan over meerdere jaren voor duurzame inzetbaarheid en werkplezier 
voor alle medewerkers, te beginnen met een algemene start in september en daarna 
op maat voor iedereen naar behoefte. 

 

7 Realisatie en borging 
 
Realisatie van het plan 
Wij kunnen het plan realiseren door: 

1. voortdurend zicht op ontwikkeling te houden van de leerlingen (OP2); 
2. actief te sturen op de onderwijskwaliteit (OP3); 
3. de doelen van Het NPO plan in 2021-2022 en daarna uit te voeren; 
4. het proces van de uitvoering NPO te monitoren.  
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Afspraken bij de uitvoering van het NPO-plan 
Om ervoor te zorgen dat de plannen worden waargemaakt, is een aantal afspraken gemaakt: 

● De expertisegroepen worden gevraagd de voortgang vanuit ieder vak per leerling per leerjaar 
per periode aan te leveren aan de teams. De expertisegroepen maken eigen analyses en 
stellen bij waar nodig.  

● Teams worden gevraagd de voortgang van hun leerlingen per leerjaar per periode  
In beeld te brengen in een totaaloverzicht per leerling per vak. Teams bespreken de 
voortgang per periode en bepalen of eventuele interventies nodig zijn. 

● We werken in vier periodes (examenklassen uitgezonderd). 
● De sociaalemotionele ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen wordt door coaches 

gemonitord en periodiek besproken in het reguliere teamoverleg. Wekelijks vinden de 
gesprekken van de coaches met iedere individuele leerling plaats. 

● Sociaalemotionele ontwikkeling en welbevinden 
○ staan minimaal 4 keer per jaar op de agenda van het MT (totaaloverzicht); 
○ staan minimaal 1 keer per 4 weken op de agenda van het ondersteuningsteam; 
○ staan centraal in de driehoeksgesprekken tussen ouders, leerlingen en coaches; 

        
● Door middel van tevredenheidsonderzoeken checken we of ouders, leerlingen en 

medewerkers tevreden zijn over de leervorderingen van leerlingen, de kwaliteit van het 
onderwijs, de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen en hun welbevinden. 

 
Monitoring op voortgang en uitvoering totale plan 
Het NPO- plan wordt iedere MR- vergadering geagendeerd ter bespreking. 
 
Communicatie naar leerlingen, ouders en medewerkers 
Het NPO- plan wordt via de gebruikelijke kanalen (Webazine; Intranet voor medewerkers) gedeeld 
onder ouders, leerlingen en medewerkers. 
Tijdens de Webinars voor ouders komen de diverse thema’s in de loop van het jaar terug ter 
informatie en om input op te halen over de ervaringen. 
 
 

8 Financiële paragraaf 
 
Op grond van de huidige informatie verwachten wij voor de komende jaren de volgende inkomsten 
uit het NPO voor Notre Dame: 
 
Eerste tranche:   €415.000,-  
Tweede tranche:  ong.  €290.000,-   
 
We zullen deze middelen inzetten ter dekking van de interventies zoals aangegeven in hoofdstuk 6.  
Het totaalbedrag zal worden ingezet verdeeld over meerdere jaren. 
Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over het exacte bedrag van de tweede tranche.  
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Er wordt momenteel nog gewerkt aan de verdere invulling van de verdeling van de middelen over de 
verschillende interventies. De specifieke verdeling is mede afhankelijk van uiteindelijke keuzes wat 
betreft extra lessen; beschikbaarheid docenten; offertes die nog aangepast worden etc. 
We verwachten een specificatie voor de budgetten voor schooljaar 2021-2022 te kunnen geven in 
oktober 2021. 
In de begroting 2022 zullen de inkomsten uit dit NPO worden verwerkt en zal worden aangeven op 
welke wijze deze middelen ingezet gaan worden. In het jaarverslag over 2021 zal een eerste 
verantwoording over de besteding van de eerste maanden, augustus tot en met december 2021, 
plaatsvinden.  
 
 

9 Verantwoording 
In het jaarverslag van de Augustinusstichting zullen wij verantwoording afleggen over de realisatie 
van het opgestelde plan. Met deze verantwoording wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden 
voor de bekostiging. Dit jaarverslag wordt voorgelegd aan de MR en de RvT. 
 

 
10 Overzicht van bijlagen  
 
 

Bijlage 1 Scan leerjaar 1 2020-2021 (alle scans zijn geanonimiseerd) 
Bijlage 2 Scan leerjaar 2 2020-2021 
Bijlage 3 Scan leerjaar 3 2020-2021 
Bijlage 4 Scan leerjaar 4 2020-2021 
Bijlage 5 Verslag enquête leerlingen, ouders en medewerkers 
Bijlage 5 Observaties ondersteuningsteam september 2021 
  

 
 


