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Uw mening is belangrijk!

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Eenmaal per 2 à 3 jaar organiseert stichting Akkoord!PO een
tevredenheidsonderzoek. In dat kader ontving u eerder vandaag
een mail met een link naar een vragenlijst over De Koperwiek. Uw
mening vinden wij belangrijk! Meer o.a. hierover in deze
nieuwsbrief.
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Ervaringen van ouders helpen ons om onze kwaliteit in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren.
Behalve bij ouders wordt dit onderzoek ook afgenomen bij leerlingen (unit 6-7-8), medewerkers en
management. De betrouwbaarheid van de resultaten wordt groter naarmate meer mensen meedoen.
Dus wij stellen het ontzettend op prijs als u de moeite neemt om de vragenlijst in te vullen. Invullen
vraagt ongeveer ‘n kwartiertje van uw tijd en kan tot 20 april.  Alvast zeer bedankt!

Vernieuwbouw
Zoals u weet is de vernieuwbouw van onze locatie Broekhofstraat inmiddels in volle gang. Via de
padlet op onze website houden wij u op de hoogte van de bouwactiviteiten en de actuele stand van
zaken (u kunt ook hier klikken om rechtstreeks naar de padlet te gaan).

Alles is er nog steeds gericht op inhuizing in het najaar van 2021. Om dat te realiseren wordt voorrang
gegeven aan de vernieuwbouw van de bestaande locatie. De aannemer zal gedurende de
zomervakantie doorbouwen en dubbele ploegen inzetten waar nodig. De gymzaal zal in het najaar
zeer waarschijnlijk nog niet klaar zijn. Mogelijk moeten de kinderen van De Koperwiek na een
verhuizing nog een korte tijd gebruik maken van de gymzaal in de Opheijstraat maar dat lijkt ons
overkomelijk met zo’n fantastische eigen, zeer goed en actueel toegeruste zaal in het verschiet!
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https://padlet.com/lpeters56/Vernieuwbouw


De Koperwiek onderzoekt onderwijs voor 10-14 jarigen
Een tijdje geleden berichtten wij u over een gezamenlijk onderzoek van IKC De Koperwiek en College
Den Hulster naar de mogelijkheid van 10-14 onderwijs (ook wel geduid als ‘Tienerschool’ of
‘juniorcollege’) in Venlo. In de bijgevoegde flyer (of klik hier) leest u o.a. waarom De Koperwiek dit
graag wil onderzoeken, hoe het onderzoek in elkaar zit, waar het al dan niet toe kan leiden en wat er
voor de komende tijd op de rol staat. We hopen dat de flyer u voorziet van de belangrijkste informatie
voor dit moment, maar mocht u naar aanleiding van het lezen toch nog vragen hebben, stel ze gerust!

Het Nationaal Programma Onderwijs
Waarschijnlijk hee� u via de media al gehoord dat de overheid veel geld (8,5 miljard euro) beschikbaar
hee� gesteld voor het onderwijs. Dat geld is bedoeld voor het zogenaamde Nationaal Programma
Onderwijs (NPO). Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op het herstel en de ontwikkeling van
het onderwijs tijdens en na corona. De overheid hee� dit in het leven geroepen vanuit de gedachte dat
ook de huidige generatie leerlingen, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en
een goede toekomst verdient.

De 8,5 miljard euro zijn voor het totale onderwijs (dus het basis-, voortgezet-, speciaal-, beroeps- en
hoger onderwijs). In het kader van het NPO is voor het basis- en voortgezet onderwijs voor de
komende 2,5 jaar 5,8 miljard euro vrijgemaakt. Vanaf komend schooljaar krijgt elke school dus extra
geld om leerlingen gericht te helpen. Scholen mogen dit geld niet zomaar uitgeven. Er komt een
‘menukaart’ met maatregelen voor leerlingen waarvan bewezen is dat ze werken. Daaruit kan elke
school zelf de maatregelen kiezen die het beste bij hun situatie past.
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http://1.876.klanten.instapinternet.nl/bestanden/528615/flyer-10-14-pilot-omgeving.pdf


Er zit een flinke tijdsdruk op het programma en het ministerie verwacht dat scholen tot aan de
zomervakantie drie stappen zetten:

1. In een schoolscan leggen scholen de behoe�e op leerling- en schoolniveau vast. Toetsen
vormen een goede basis voor de schoolscan. De uitslagen van recentelijk afgenomen
CITO-toetsen, methode toetsen en toetsen met betrekking tot de sociaal-emotionele
ontwikkeling, geven leerkrachten inzicht in de stand van zaken van de totale unit, de klas en
van elke leerling in het bijzonder.

2. Op basis van de schoolscan kiezen scholen uit de maatregelen van de 'menukaart’.
3. Tot slot schrijven scholen een schoolprogramma dat dient als plan van aanpak.

Hieronder het tijdpad van het Nationaal Onderwijs Programma

Het team van De Koperwiek zet de komende maanden met de liefde de schouders onder de
voorbereidingen van dit plan omdat het veel kansen voor kinderen biedt. Uiteraard brengt het team
alle ouders vóór de zomervakantie op de hoogte van het totale plan. Specifieke kind-maatregelen
worden altijd vooraf met betreffende ouders en leerling besproken.

Overigens is het misschien goed om te weten dat de leerkrachten van De Koperwiek, ook zonder het
Nationaal Programma Onderwijs, binnen de huidige, eigen mogelijkheden, altijd al intensief werken
aan de extra onderwijsbehoe�en van groepen of individuele leerlingen. De NPO-middelen geven ons
echter de komende twee schooljaren nog veel meer mogelijkheden en dat is voor kinderen, ouders en
leerkrachten natuurlijk hartstikke goed nieuws!

Wij hopen u zo weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht maar mochten er naar aanleiding
van deze brief nog vragen zijn, stel die dan gerust!

Met vriendelijke groet,
team IKC De Koperwiek
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