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NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS 

 

De huidige generatie leerlingen verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en 

een goede toekomst. Het kabinet heeft op 17 februari jongstleden het Meerjarig Nationaal Programma 

Onderwijs van in totaal 8,5 miljard euro aangekondigd om 

het onderwijs hierbij te helpen.  

 

Om gericht te kunnen werken aan de corona gerelateerde 

onderwijsvertragingen is het belangrijk om te weten waar 

onze leerlingen nu staan. Om dit in beeld te krijgen hebben 

we vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap het verzoek gekregen om als school voor eind 

april een schoolscan uit te voeren. Middels de schoolscan 

wordt in kaart gebracht welke problemen en behoeftes er 

zijn bij leerlingen en de school. Deze schoolscan richt zich 

op de leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen. Ook wordt met de 

schoolscan bekeken wat leraren nodig hebben om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen of welke 

externe expertise er nodig is. 

 

Voor het opstellen van de schoolscan gebruiken we de resultaten die we normaal gesproken ook ieder 

schooljaar verzamelen, een diepteanalyse van de toetsresultaten, de resultaten van de vragenlijst 

sociale veiligheid alsmede het volgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling  

 

Op basis van de uitkomsten van de schoolscan wordt een plan van aanpak gemaakt. Er wordt vanuit het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een menukaart ontwikkeld door wetenschappers en 

het onderwijsveld met bewezen effectieve maatregelen voor leerlingen. Daaruit kunnen wij als school 

zelf de maatregelen kiezen die het beste bij de situatie op onze school past. Deze menukaart zal naar 

verwachting in mei beschikbaar zijn. In juni horen wij hoeveel geld wij gaan ontvangen. Voor de start van 

het nieuwe schooljaar kunnen de plannen dan ook concreet gemaakt worden.   

 

We houden u op de hoogte! 

 

 

 

 

29 april 

Agenda 

1 – 16 mei: Meivakantie 

24 mei: 2e pinksterdag, 

kinderen vrij! 

 



 

 

 

 

 

LENTEKRIEBELS 

In de week na de meivakantie starten we op school met het thema 

Lentekriebels. Tijdens dit project Lentekriebels besteden we 

aandacht aan relationele en seksuele vorming bij kinderen in groep 1 

t/m 8.    

De leerlingen krijgen les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  

De lessen passen bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen 

en dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, 

relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd zorgt er ook voor dat kinderen en 

jongeren geen of minder risico’s nemen, als ze eenmaal gaan experimenteren met seksuele relaties. 

Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over 

lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en 

omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen. Het kan natuurlijk dat uw kind ook 

thuis met vragen komt of dat u zelf vragen heeft.  U kunt dan bij de leerkracht van uw kind terecht. 

Tip: Gaat u ook thuis met uw kind in gesprek? Kinderen staan hier op jonge leeftijd nog voor open. 

Vanaf de pubertijd wordt dit minder. Bereid kinderen goed voor op de veranderingen die plaatsvinden 

tijdens de puberteit. U hoeft er niet bang voor te zijn dat uw kind nog niet toe is aan bepaalde 

informatie. Ze onthouden namelijk alleen wat zij interessant vinden en waar ze op dat moment aan toe 

zijn. Wilt u meer informatie kijkt u dan ook op: 

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/informatie-

voor-ouders 

 

 

EHBO LESSEN IN GROEP 8 

De gemeente Druten heeft ons aangeboden om EHBO lessen te subsidiëren 

voor de kinderen van groep 8. Wij maken dankbaar gebruik van dit aanbod 

omdat we vinden dat het ten goede komt aan de brede ontwikkeling van 

kinderen en de zelfredzaamheid. Een ongeluk zit in een klein hoekje en het is 

fijn als kinderen bij een valpartij o.i.d. zelf weten hoe ze moeten handelen. 

De kinderen krijgen in kleine groepen zes lessen van anderhalf uur. Ze 

worden gegeven door een instructeur van Oranje Kruis, de EHBO-verenging 

van Druten.  

 

 

SPELEN OP HET SCHOOLPLEIN 

We zien dat er ook na schooltijd veel op ons schoolplein gespeeld wordt door kinderen van onze school.  

Helaas krijgen we de laatste tijd ook veel meldingen van kinderen die op het dak van het schoolgebouw 

klimmen en lopen, met alle gevolgen van dien. Naast het feit dat het erg gevaarlijk is, hebben we ook veel 

last van lekkages en liggen er zonnepanelen op het dak die hierdoor beschadigingen oplopen. Ook op het 

schoolplein hebben we regelmatig te maken met vernielingen en worden er brandjes gesticht. We vragen 

jullie hier, samen met ons, alert op te zijn. Laten we er samen voor zorgen dat ons mooie schoolplein ook 

mooi blijft! 

 

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/informatie-voor-ouders
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/informatie-voor-ouders


 

 

 

 

 

ZWEMLESSEN 

Laag inkomen? Gratis 40 zwemlessen voor uw kind  

Het zwembad is weer open voor de zwemlessen voor kinderen tot en met 

12 jaar. 

De gemeente Druten ligt in een omgeving met veel water. Goed kunnen 

zwemmen en veilig op en rond het water zijn is belangrijk. Want de 

rivier de Waal en recreatieplassen liggen dichtbij. En zwemmen is 

gezond en goed voor de ontwikkeling van uw kind. Wist u dat uw kind al 

vanaf 4,5 jaar op zwemles kan? 

 

Gratis zwemlessen voor zwemdiploma A 

Veel scholen in onze gemeente bieden geen zwemles meer aan. Ook onze school niet. Daarom biedt de 

stichting Leergeld 2 Stromenland zwemlessen aan via het Kindpakket Druten. De stichting Leergeld 2 

Stromenland betaalt 40 zwemlessen voor uw kind als uw inkomen lager is dan € 1.307,00 voor een 

alleenstaande en € 1.868,00 voor een gezin. De eerste 20 zwemlessen betaalt u zelf. Dat is € 203,00. In 

gemiddeld 60 zwemlessen kan uw kind zwemdiploma A halen. Voor de gratis lessen geldt OP=OP. 

 

Aanvragen gratis lessen en meer informatie 

De gratis zwemlessen vraagt u aan via www.kindpakket.nl. 

 

Stichting Leergeld 2 Stromenland maakt dan een afspraak met u en beoordeelt uw aanvraag. Wilt u 

eerst meer informatie? Bel dan naar stichting Leergeld via telefoonnummer 06 371 71 606. Voor 

informatie kunt u ook bij zwembad De Gelenberg www.zwembaddegelenberg.nl terecht.  

 

 

BIJLAGEN 
 

http://www.kindpakket.nl/
https://www.leergeld2stromenland.nl/
https://www.zwembaddegelenberg.nl/
https://www.kindpakket.nl/

