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Zoals waarschijnlijk bij u bekend, is er vanuit het Rijk geld beschikbaar gesteld voor zowel het onderwijs 
als de gemeente ten behoeve van het Nationaal Programma Onderwijs. 
 
Dit geld is beschikbaar gesteld vanwege achterstanden in het onderwijs door de coronacrisis. Het gaat in 
totaal om een bedrag van 8,5 miljard waarvan 346 miljoen naar gemeenten gaat. Voor de gemeente 
Tynaarlo gaat het om een bedrag van € 452.000,-. De scholen zijn aan zet. De gemeente treft 
aanvullende maatregelen. 
 
In overleg met de scholen is duidelijk geworden dat zij met name behoefte hebben aan aanvullende 
activiteiten op het gebied van sport, cultuur en welzijn. 
 
De gemeente gaat daarom inzetten op het uitbreiden en digitaliseren van het huidige preventiemenu. We 
willen dit menu uitbreiden met een breed aanbod van zowel sport, - cultuur- en welzijnsactiviteiten. We 
zijn hier hard mee bezig maar het dit is nog niet gereed.  
 
Om scholen toch de mogelijkheid te geven alvast activiteiten te organiseren heeft het college van B&W 
besloten om per leerlingen een bedrag van € 10,- beschikbaar te stellen (met een startbedrag van € 500,- 
per school). Voor dit bedrag kunnen zij dan zelf activiteiten inkopen die voldoen aan de doelen van het 
Nationaal Programma Onderwijs en passen bij de school. Het gaat in totaal om een bedrag van afgerond 
€ 46.000,- 
 
Wij houden u op de hoogte van de voortgang van dit project. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
P.Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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