
Info NPO

Over het Aloysiusformat voor  
schoolprogramma en schoolscan

Het Nationaal Programma Onderwijs is bedoeld om achterstand(en) tegen te gaan
die door corona zijn veroorzaakt. Als Aloysius denken wij niet graag in termen van
‘achterstanden’ maar geloven in de kansen die ‘elke dag het beste onderwijs bieden’.
Om ervoor te zorgen dat je het geld van het NPO precies hiervoor inzet én in lijn met
je jaarplan (en dus de koers), heeft Onderwijskwaliteit een format gemaakt.

Doorloop met je team deze vragen, vul kort je antwoorden in en het eindresultaat is  
je scan én schoolprogramma in één. Dit document kun je vervolgens eenvoudig als  
pdf opslaan en na instemming van de MR delen met gemeente en samenwerkings- 
verband(en). Voordeel is dat gemeenten en samenwerkingsverbanden die met méér  
Aloysiusscholen in hun regio te maken hebben, de schoolprogramma’s in dezelfde  
opzet ontvangen én dat we intern elkaars schoolprogramma’s snel kunnen scannen  
ter inspiratie.

De invulvelden zijn met opzet redelijk beknopt gehouden.
Als je begint met typen heb je nog wel meer ruimte tot  
je beschikking dan je op het eerste gezicht ziet

In de Menukaart NPO is steeds aangegeven bij  
welk koersthema welke interventies aansluiten

Vragen? Mail naar collega’s van Onderwijskwaliteit!
ellen.ros@aloysiusstichting.nl
anita.kleisterlee@aloysiusstichting.nl
judith.wernecke@aloysiusstichting.nl
claudia.koppenaal@aloysiusstichting.nl
saskia.pinkers@aloysiusstichting.nl
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Iedereen krijgt de extra gelden

Kijk even vérder

Een schoolprogramma voor twee jaar

Deadline: voor de zomervakantie

Schoolprogramma niet naar OCW, wel registreren

Je hoeft niets terug te betalen

Je moet het schoolprogramma aanbieden aan 
gemeente en samenwerkingsverband(en)

Je vult het format in met je team per RVE

Er is vanuit het ministerie geen vast format voorgeschreven

Het opstellen van schoolscan en schoolprogramma is verplicht

De MR MOET instemming geven. Houd hier rekening mee in 
je planning, dit moet dus voor de zomervakantie gebeuren

Info NPO
Je hoeft hiervoor géén aanvraag in te dienen, het komt vanzelf naar je toe. 
Voor schooljaar 2021-2022 ontvang je 700 euro per leerling, waarschijnlijk 
wordt dit bedrag in 2022-2023 500 euro per leerling, dat is nog niet zeker

Het schoolprogramma moet afgeleid zijn van de schoolscan

Betrek zo mogelijk meer ouders buiten de MR

Vanwege eenduidigheid én verbinding met onze koers is het handig om ons 
Aloysiusformat te gebruiken – zo weet je zeker dat je aan alles denkt en 
kunnen we ook snel elkaars schoolprogramma’s scannen ter inspiratie

Wil je hiervan afwijken, stem dit dan af met je sectordirecteur en je sectorcollega 
fi nanciën in verband met mogelijke consequenties voor de fi nanciële administratie

Stuur het gehele ingevulde format door, zo kunnen gemeente en samenwerkings-
verband(en) goed volgen hoe je tot je schoolprogramma bent gekomen

Wel leg je in de jaarrekening verantwoording af over hoe je het geld hebt 
besteed, vul daarom in het format zéker ‘budget’ in!

Natuurlijk wil je doorbouwen op wat je al deed, maar in de menukaart staan 
zeker interessante aanvullende interventies die het verkennen waard zijn

Je vult het schoolprogramma nu in voor de schooljaren 2021-2022 én 2022-2023

Uitvoering van het schoolprogramma start komend schooljaar - het budget wordt in 
juni 2021 uitgekeerd - vul de scan/het schoolprogramma voor de zomervakantie 2021 in

Het schoolprogramma/de schoolscan gaan niet naar OCW. Wel vraagt 
het ministerie je begin volgend schooljaar te registreren of je een 
schoolscan hebt gedaan, of je schoolprogramma daarop is gebaseerd, 
of de MR hiermee heeft ingestemd en welke interventies je hebt gekozen. 
Over die registratie ontvang je later meer informatie

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>


