
Signaleren knelpunten op basis van analyse: 

• Vanuit het verslag onderwijsresultaten april 2021 blijkt dat we te maken hebben met het feit 

dat verschillen tussen leerlingen groter zijn geworden. Dit heeft te maken met het effect van 

o.a. het thuisonderwijs. 

60% van het te besteden budget willen we graag inzetten voor extra personeel. Naast inzet 

van een onderwijsassistent in groep 3/4 en een extra ochtend een leerkracht, willen we in de 

bovenbouw graag ook de formatie aanvullen met een leraar ondersteuner. Op deze manier 

zorgen we er voor dat we in groep 3/4 de groep kunnen splitsen, maar dat ook kleine 

groepjes extra aandacht kunnen krijgen. In de bovenbouw kan de L.O. kleine groepjes extra 

instructie geven, buiten de instructies in de klas om. Oog hebben van de goed presterende 

leerling is hier belangrijk! 

o Investering: 60% van totale budget = €36960,- 

 

• Om begrijpend lezen te koppelen met de zaakvakken is het van belang dat we boeken 

hebben die passen bij de thema’s van DaVinci. Dit kunnen verhalende maar ook informatieve 

boeken zijn. Het aanbod van deze boeken willen we uitbreiden. 

o Aanschaf boeken: €1000,- 

 

• Vanuit analyse onderwijsresultaten blijkt dat automatiseren een vaste plek in het onderwijs 

moet krijgen. Collega’s zijn geschoold of worden geschoold in de methode Met Sprongen 

Vooruit. Om het geleerde in de praktijk te brengen, zijn de materialen nodig. Het gaat om 

complete set groep 1/2 en 3/4. 

o Materiaal: €3000,- 

 

• Muziek maakt slim. Daarnaast is muziek ook een ondergeschoven kindje bij ons op school. 

Tijdens muziek is er ruimte voor andere vaardigheden dan waar beroep op wordt gedaan 

tijden de basisvakken. Samen muziek maken is gezellig en goed voor de sociale cohesie 

binnen de groep. 

o Personeel: Externe muziekdocent: €1500,- 

 

• Om de kinderen meer te laten oefenen, op niveau en aan de doelen die passend zijn bij de 

leerlingen individueel willen we graag Junior Einstein aanschaffen. Op een aantrekkelijke en 

motiverende manier kunnen de kinderen aan het werk. 

o Materiaal: €1000,- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


