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Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
 
 
 
Datum:   1 oktober 2021 
Kenmerk: 212200082/ALA 
Betreft:  Ondersteuning NPO 
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Tijdens de kennismakingsavond met de mentor van uw kind heeft u een eerste uitleg over 
het NPO gekregen. Middels deze brief informeren wij u over de start van het programma op 
Het Schoter. 

Wat is het NPO? 

Het NPO, ofwel het Nationaal Programma Onderwijs, is een programma om de sociaal-
emotionele en/of vakinhoudelijke gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen 
of om leerlingen extra te ondersteunen. Binnen het NPO-programma biedt Het Schoter 
diverse vormen van extra ondersteuning aan. Omdat het NPO-programma vanuit de 
overheid wordt gefinancierd levert het programma voor u als ouder(s)/verzorger(s) geen 
extra kosten op. In het schooljaar 2020-2021 hebben wij geïnventariseerd welke leerlingen in 
aanmerking komen voor deze extra ondersteuning. Uw kind komt voor een of meerdere 
onderdelen in aanmerking. 

Ondersteuning 

In overleg met de mentor en vakdocenten is in kaart gebracht van welke ondersteuning uw 
kind op dit moment het meest profijt heeft. Er is naar voren gekomen dat uw kind in 
aanmerking komt voor extra ondersteuning voor een of meer van de volgende vakken: 
Nederlands, wiskunde, Engels of rekenen/wiskunde. De ondersteuning wordt wekelijks en op 
school gegeven op de dinsdagmiddag gedurende het 7e uur (van 14:30 tot 15:30) en staat in 
het rooster van uw kind. Deze ondersteuning start na de herfstvakantie. 

Evaluatie 

Na acht bijeenkomsten zal door de mentor,de begeleider en de vakdocent worden 
geëvalueerd hoe de ondersteuning is verlopen, welke voortgang er is geboekt en of 
voortzetting gewenst is. 
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We hopen u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen 
hebben, dan kunt u contact opnemen met een van onderstaande personen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Annemarie Alberts en Hans Willem Alblas 
Coördinatoren NPO 
 
 
 
 


