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Nationaal Programma Onderwijs 
Waarschijnlijk heeft u in de media al gehoord over 

de NPO gelden (Nationaal Programma Onderwijs) 

die alle scholen gedurende twee jaar krijgen om 

te werken aan eventuele achterstanden die 

ontstaan zijn in de Corona periode. Daar zijn we 

als school natuurlijk heel blij mee. We zijn dan ook 

hard aan het werk om plannen te maken voor een 

juiste besteding van de gelden. Inmiddels hebben 

we via de zogeheten ‘schoolscan’ goed in kaart 

gebracht wat er nodig is op schoolniveau, op 

groepsniveau en voor individuele leerlingen. 

Momenteel werken we aan het uitwerken van de 

plannen bij ieder onderwerp. Deze plannen wordt 

dit schooljaar op hoofdlijnen voorgelegd aan de 

MR en aan het begin van het nieuwe schooljaar 

meer tot in detail. De MR moet vervolgens 

goedkeuring geven aan het plan. Nadat de MR 

de plannen heeft goedgekeurd, zal ik u te zijner tijd een samenvatting geven van de 

inzet van de NPO gelden op de Johannesschool.  

 

Start instroomgroep begin 2022  
We zijn blij en trots dat steeds meer ouders en kinderen kiezen voor de 

Johannesschool. Niet alleen vanuit Koningshof, maar ook vanuit de wijken in 

aanbouw hebben ouders interesse in een plekje voor hun kind bij ons op school. Dit 

heeft tot gevolg dat de kleutergroepen al vanaf het begin van het nieuwe 

schooljaar goed gevuld zijn en vóór het einde van het schooljaar ’21-’22 het 

maximum van de gewenste grootte zullen bereiken.  
  
Het waarborgen van de kwaliteit van ons onderwijs is onze eerste prioriteit. Om 

genoeg aandacht te kunnen geven aan onze nieuwe kleuters én aan de kleuters 

die al bij ons in groep 1 en 2 zitten, hebben we van ons bestuur toestemming 

gekregen om begin 2022 te starten met een instroomgroep voor onze jongste 

kleuters.   
  
Hoe werkt een instroomgroep?   
De kleuters die in november en december naar school mogen, zullen begin 2022 

instromen in de instroomgroep. Tot die tijd worden zij (eventueel) opgevangen in de 

huidige kleutergroepen. Door de instroomgroep zullen de kleutergroepen vanaf 

begin 2022 dus niet verder groeien. Op die manier blijft de kwaliteit van ons 

onderwijs gewaarborgd voor al onze kleuters en hebben onze nieuwe kleuters meer 

Agenda 
 

Vrijdag 25 juni 

Schoolreis 

Woensdag 30 juni 

Ook groep 1-2 naar school i.v.m. 

jubileum 

30 juni, 1  en 2 juli 

Jubileumfeest Johannesschool 

Vrijdag 2 juli 

Rapporten groep 7 mee naar huis 

Maandag 5 juli 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

Vrijdag 9 juli 

Rapporten groep 1 t/m 6 mee naar huis 

Musical groep 8 

 

 

 

 
 
 
 

 



ruimte en rust om te wennen aan school. De instroomgroep loopt tot aan de 

zomervakantie. De kinderen van de instroomgroep worden in september 2022 bij de 

start van het nieuwe schooljaar verdeeld over de groepen 1-2.    
  
Als uw kind in november of december 2021 vier jaar wordt, zullen wij bijtijds contact 

met u opnemen om afspraken te maken over het wennen en de start in de 

instroomgroep.  

 
50-jarig jubileum Johannesschool  

Wilt u voor ons sparen? 

Voor de activiteiten in de jubileumweek zijn we op zoek naar  

 lege plastic flesjes 

 glazen flessen 

 buizen van metaal of plastic 

 houten stokjes / divers hout 

 oude kleding en textiel die verknipt mag worden 

 bollen wol en borduurgaren 

 

Wilt u voor ons sparen? De kinderen mogen de verzamelde spullen mee naar school 

nemen en in de Viertonde in de juiste doos doen.  

 

 

Sportdag 
Vandaag was het tijd voor de sportdag van de bovenbouw. Groep 5 t/m 8 hebben 

onder leiding van meester Gerben en Team4talent talloze spellen gedaan én zich 

uitgeleefd op een grote stormbaan. En… wat een bof! Ook groep 3 en 4 mochten 

nog even op de stormbaan! 

 

 

 
Goede doel 

 
 
 
 
 
 
 
 

De cheques met het door onze leerlingen opgehaalde geld 

zijn aangeboden aan de Wildopvang Delft en Stadsboerdeij 

BuytenDelft. Ze werden met vreugde ontvangen! 

Groep 5 stond vanochtend te popelen om 

te starten op de stormbaan! 



Bericht vanuit het SKOP bestuur: Cohortonderzoek 

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek 

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van 

de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te 

verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het 

Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk 

onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor 

belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we 

wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is 

belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, 

maar ook om het onderwijs in heel Nederland te helpen verbeteren. 

 

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs 

De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor 

onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Voor de koppeling bij het CBS is 

het nodig dat er ook identificerende gegevens van uw kind worden meegeleverd. 

Het gaat hier om het burgerservicenummer, onderwijsnummer, geslacht, 

geboortedatum, volledige naam, postcode en huisnummer. Het CBS gebruikt deze 

identificerende gegevens alleen voor de koppeling aan onderwijsdata van het 

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (www.nationaalcohortonderzoek. 

nl). Na koppeling worden deze identificerende gegevens vernietigd. Het CBS zorgt 

ervoor dat deze onderwijsdata in een veilige omgeving worden opgeslagen. 

Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere 

mensen. Onderzoekers zien dus nooit om wie het gaat. Dit betekent dat 

onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Wij ontvangen twee 

keer per jaar een rapport over de ontwikkeling van onze eigen leerlingen. Wij kunnen 

in deze rapporten ook nooit leerlingen herkennen. Ook in openbare publicaties 

zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van 

persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, 

volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook 

voor alle andere statistieken die zij maakt. 

 

Bezwaar tegen het delen van de gegevens van uw kind? 

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen zonder dat de 

school hiervoor expliciet uw toestemming moet vragen. Dat geldt ook voor de 

hierboven genoemde identificerende persoonsgegevens. Dat komt omdat deze 

gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (zoals 

bijvoorbeeld gegevens over de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen wel 

bijzonder zijn). Doordat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben 

hun onderwijs te verbeteren, mogen scholen de daarvoor verzamelde niet-

bijzondere persoonsgegevens delen met het CBS voor wetenschappelijk onderzoek 

en statistische doeleinden. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de 

gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school 

zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.  

 

Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en 

moet u wél actief toestemming geven. Dit is vooralsnog niet aan de orde. Mocht er 

in de toekomst wel bijzondere persoonsgegevens worden verzameld voor het NCO, 

dan wordt u hier apart van op de hoogte gebracht.  
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