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Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt Startnotitie Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zegt het college toe de vraag bij de
scholen uit te zetten wat er specifiek nodig is voor de kinderen van groep 8.

Datum schriftelijke reactie
27 januari 2022

Schriftelijke reactie
De npo startnotitie beschrijft op hoofdlijnen de maatregelen voor kinderen en jongeren. Daar zit een
doorgaande lijn in. De kinderen die nu in groep 8 zitten, zullen dus in klas 1 van het voortgezet onderwijs
ook een aanbod vanuit npo krijgen. Deels vanuit de scho(o)l(en), vooral op het vlak van schoolresultaten,
deels vanuit de gemeente, vooral op het vlak van welzijn. De scholen hebben overleg met elkaar over de
resultaten van de kinderen en waar nog lacunes zitten die opgevuld moeten worden bij de overgang van het
basis- naar het voortgezet onderwijs.
Een meer gerichte actie om met name kwetsbare kinderen in groep 8 te helpen deze lacunes weg te
werken is de zomerschool. De zomerschool overlegt met de school van herkomst waar het betreffende kind
aan kan werken in de weken waarin hij/zij de zomerschool bezoekt. Hierin zit voor een deel een
onderwijsprogramma en voor een deel een programma voor het verbreden van ervaringen en het bouwen
aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen die komen. Voor de leerlingen van groep 8 is een
stukje in het programma gebouwd waarbij ze leren omgaan met een groter gebouw, het verhuizen van
lokaal, het plannen van huiswerk, het aangaan van nieuwe vriendschappen, etc.
De vraag wat hiernaast nog specifiek nodig is voor groep 8 is uitgezet bij de scholen. We hebben op het
moment van schrijven nog niet voldoende reacties om daar goed antwoord op te geven. In eerste instantie
hebben de scholen ook de noodzaak om specifiek iets voor deze groep te doen niet genoemd, ook niet bij
de bespreking van de startnotitie in de LEA (Lokaal Educatieve Agenda).
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