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Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

Vanaf volgend schooljaar krijgt elke school extra geld om 
leerlingen gericht te helpen met opgelopen vertragingen 
op cognitief, sociaal-emotioneel en executief gebied 
die door de coronamaatregelen zijn ontstaan. Dit 
geld is bedoeld voor alle kinderen van alle niveaus. 

Er is een menukaart ontwikkeld door wetenschappers en 
het onderwijsveld met bewezen effectieve maatregelen 
voor leerlingen. Daaruit kunnen scholen zelf de 
maatregelen kiezen die het beste bij hun situatie passen. 
De komende tijd zullen De Brandaris en Klavertje Vier 
daarom een schoolscan uitvoeren om in kaart te brengen 
waar onze leerlingen nu staan en waar behoefte is 
aan extra ondersteuning. Met deze gegevens kunnen 
we uit de menukaart een keuze maken voor het eigen 
School Programma. Het eigen School Programma wordt 
aan de MR en het team voorgelegd. Ook worden de 
ouders bij dit traject worden betrokken. De school van 

Aankomend weekend is het Pasen en ook op de Community 
school wordt dit voorjaarsfeest gevierd. Zowel op De Brandaris, 
Klavertje Vier en Mirakels wordt er druk geknutseld om het 
hele gebouw met zelfgemaakte paasversiering op te vrolijken. 
Mirakels viert de hele week Pasen op het KDV: de kinderen 
zoeken op de buitenspeelplaats naar eieren en krijgen lekkere 
paastraktaties. Op Klavertje Vier en De Brandaris wordt in 
voorbereiding op de paasviering aandacht besteed aan het 
Paasverhaal. Donderdagochtend eten alle leerlingen in de klas 
een heerlijk paasontbijt, daarna volgt een (online) paasviering. 

Lente, lammetjes, eieren: Pasen!

uw kind houdt u hiervan op de hoogte. Waar mogelijk 
trekken Klavertje Vier en De Brandaris samen op om de 
gelden zo effectief mogelijk in te zetten. 

Inderdaad, u ontvangt deze maand maar liefst twee nieuwsbrieven van de Community school. Vanwege de 
voorjaarsvakantie was de februari-nieuwsbrief iets verlaat naar begin maart. Maar we hebben u genoeg te vertellen 
om voor de tweede keer in maart een volle nieuwsbrief onder uw neus te schuiven. Lees dus snel verder!

De tweede nieuwsbrief van maart
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Het woord is aan... 
SKH-tutoren Daniella en Ester

Volg de Community school nu ook op Facebook & Instagram!

Daniella van der Graaf en Ester van Groningen zijn 
werkzaam als tutoren op onder andere Mirakels. Beide 
zijn niet onbekend op de Community school: De kinderen 
van Daniella hebben op de peuterspeelzaal en het 
kinderdagverblijf van Mirakels gezeten en zijn daarna 
doorgestroomd naar de Brandaris. Ester heeft bijna 10 
jaar met plezier gewerkt op Klavertje vier als leerkracht 
en zorgcoördinator en ook haar kinderen bezoeken de 
dagopvang bij Mirakels. Ze vertellen ons hieronder over 
wat hun werk inhoudt:

“Mirakels maakt onderdeel uit van SKH. SKH biedt op 
verschillende locaties in de Haarlemmermeer voorschoolse 
educatie. Uniek bij SKH is dat wij op de peuteropvang 
werken met tutoren. 

Als tutor zijn we de spil in het werken met jonge kinderen die 
extra ondersteuning nodig hebben in de (taal-) ontwikkeling. 
Het gaat veelal om kinderen die twee- of meertalig 
worden opgevoed. Deze kinderen krijgen wekelijks extra 
ondersteuning. Als tutor werken we individueel of met 
kleine groepjes kinderen en bieden we activiteiten aan 
die passen bij de ontwikkelingsactiviteiten die in de groep 
plaatsvinden. Aan het einde van de begeleidingsperiode, 
als de kinderen 4 jaar worden en naar de basisschool 
gaan, vindt er altijd een warme overdracht plaats met de 
nieuwe leerkracht.

Naast deze tutoring op de peuteropvang, bieden we ook 
tutoring aan in het onderwijs. Het gaat dan om zowel 
verlengde tutoring voor kinderen die nog wat extra 
ondersteuning nodig hebben om een goede start in het 
basisonderwijs te kunnen maken, maar ook om tutoring 
aan nieuwkomers. De tutor helpt bij het veilig voelen in de 
klas, het begrijpen van de regels en rituelen, het om hulp 
kunnen vragen en het aangaan van sociale relaties.

Het is fijn om binnen onze Community school een goede 
samenwerking te hebben tussen Mirakels en de beide 
basisscholen, zodat we voor de kinderen een fijne en 
veilige omgeving creëren waarin zij zich verder kunnen 
ontwikkelen.”

Vivianne uit 8a van De Brandaris 
door naar de provinciale finale van 
de Nationale Voorleeswedstrijd!

Ondanks corona hebben 15 scholen uit 
Haarlemmermeer hun voorleeskampioen 
aangemeld voor de regionale ronde van de 
Nationale Voorleeswedstrijd. Helaas hadden 
we dit jaar geen feestelijke bijeenkomst in Het 
Cultuurgebouw, maar leverden de schoolwinnaars 
een filmpje aan. Daarin lazen de deelnemers een 
fragment uit een mooi, spannend of grappig boek 
voor.

Een deskundige jury heeft behoorlijk haar hersenen 
moeten kraken om twee voorlezers uit te kiezen, 
die zich ‘Beste voorlezer van de Haarlemmermeer’ 
mogen noemen. Dit zijn geworden: onze eigen 
Vivianne Burger uit groep 8a van De Brandaris en 
Aimée van Minderhout uit groep 8b van de Oranje 
Nassau School in Badhoevedorp. Zij doen mee aan 
de provinciale finale op 9 april!

SKH-tutoren Daniella en Ester

Vivianne met haar oorkonde
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