Ondersteuning leerkrachten
primair onderwijs door studenten
Continuïteit waarborgen bij uitval leerkrachten
Het is niet ondenkbaar dat op een basisschool door het lerarentekort
of uitval van leerkrachten met coronaklachten, de continuïteit van het
onderwijs in het geding komt. Aan ons, stichting 4YoungTalent (4YT), is
gevraagd hoe onze studenten de basisscholen in de Kop van NoordHolland kunnen ondersteunen zodat lesprogramma’s doorgang kunnen
vinden.
Steunprogramma Nationaal Programma Onderwijs
Ondersteuning door 4YoungTalent
Bij zowel kortdurende als langdurige uitval van leerkrachten én voor
het inlopen van leer- en ontwikkelachterstanden, kan 4YoungTalent
de basisscholen van dienst zijn. Hiervoor kunnen door de overheid
gesubsidieerde middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs
worden ingezet.

Uitgangspunten

• Didactisch onderlegde studiecoaches van 4YT verzorgen automatisering

en herhaling van leerstof. Dit zijn MBO onderwijsassistenten i.o. en WO- en
HBO studenten, onder andere studerend aan de PABO.
• De studiecoaches ondersteunen de leerkrachten met hand-enspandiensten op educatief gebied.
• Studiecoaches vallen onder verantwoordelijkheid van een leerkracht
(i.v.m. onderwijs-bevoegdheid). Dit kan ook een leerkracht op afstand zijn
die de (les)instructie geeft in een kleine groep waarbij de verwerking in
een kleine groep plaatsvindt onder begeleiding van de studiecoach.

Doelstellingen
• Basisvaardigheden van taal en rekenen blijven op het gewenste niveau.
• Sociaal-emotionele ontwikkeling blijft gestimuleerd en gecontinueerd.
• Er wordt voldoende aandacht besteed aan de brede ontwikkeling door
een combinatie van formeel (leervakken) en informeel (activiteiten) leren.

Proces

• De leerkracht zorgt voor een warme overdracht naar de studiecoach(es)
• De studiecoach houdt, indien gewenst, in een portfolio de individuele
ontwikkeling van de kinderen bij zodat de leerkracht dit kan volgen.

• Studiecoaches zijn inzetbaar op basis van beschikbaarheid.

Programma
4YoungTalent biedt het PO diverse mogelijkheden voor ondersteuning,
zowel binnen als buiten het reguliere onderwijsprogramma. In overleg met
schoolbesturen of -directies en leerkrachten, kunnen wij een
programma op maat samenstellen.
1) Binnen het reguliere onderwijsprogramma
Studenten van 4YoungTalent kunnen leerlingen bijvoorbeeld ondersteuning
bieden tijdens schooltijd, in de klas of in kleine groepjes in een aparte
ruimte. De leerkracht kan zich zo richten op het reguliere lesprogramma.

VakantieCampus 4YoungTalent
4YoungTalent is een stichting zonder winstoogmerk
die zich inzet voor studiebegeleiding en
talentontwikkeling voor kinderen van 6 – 18 jaar.
In de zomer van 2020 organiseerden wij de
VakantieCampus waaraan 57 kinderen uit groep
3 t/m groep 8 deelnamen. Het programma
combineert formeel en informeel leren,
edutainment, waarbij kinderen onder begeleiding
van studiecoaches en pedagogisch medewerkers
werken aan de cognitieve-, sociaal-emotionele- en
studievaardigheden.

2) Buiten het reguliere onderwijsprogramma
Ook buiten het reguliere onderwijsprogramma, kunnen de studenten van
4YoungTalent de leerlingen extra ondersteuning bieden bij het zich eigen
maken van de leerstof en/of het wegwerken dan wel inhalen van de
opgelopen onderwijs-, leer- en/of ontwikkelachterstanden.
De PO-raad adviseert hiervoor 2 à 3 uur extra (onderwijs)tijd per week.
Als schoolbestuur kunt u hiervoor gelden inzetten vanuit het Nationaal
Programma Onderwijs.
4YoungTalent kan u dit op twee manieren aanbieden. U kunt hierbij denken
aan een verlengde schooldag (fysiek op de basisschool) of begeleiding op
afstand. In alle gevallen zetten wij ervaren studiecoaches in, waar mogelijk
met een PABO- of onderwijsassistent MBO 4 achtergrond.

Heeft u interesse, neem dan contact op met Wendy Portier
op 06 - 81 70 51 52 of stuur een mail aan info@4youngtalent.nl

Schoolbesturen konden hiervoor gebruik maken
van de subsidieregeling van de overheid,
bestemd voor het inlopen van leer- en
ontwikkelachterstanden die zijn opgelopen of
versterkt in de eerste coronaperiode (maart
– juli 2020). De VakantieCampus zomereditie
organiseerden wij onder andere in samenwerking
met Meerwerf basisscholen.
Ook dit jaar kunnen wij de VakantieCampus
verzorgen waarbij schoolbesturen gebruik kunnen
maken van de subsidieregeling van het Nationaal
Programma Onderwijs.

