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Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
 
 
 
Datum:   5 november 2021 
Kenmerk: 212200122/ALA 
Betreft:  start NPO-programma 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Hierbij informeren wij u over de start van het NPO-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 dit 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 ondersteuning in aanmerking. 

Ondersteuning 

In overleg met de mentor, de vakdocenten en de leerling is in kaart gebracht van welke 
ondersteuning uw kind op dit moment het meest profijt heeft. Voor de leerling betekent dit dat 
er één ondersteuningsmoment per week zal zijn. De docenten maken hiervoor zelf afspraken 
met de leerlingen en daarom zal het ondersteuningsmoment niet in Magister staan. Uw kind 
is op de hoogte van de vakondersteuning die we bieden en wordt zonder tegenbericht 
uwerzijds verwacht tijdens de ondersteuningsmomenten. 

Evaluatie 

Deze eerste ondersteuningsperiode zal doorgaan tot aan de kerstvakantie. Aan het einde 
van deze periode zal er door de mentor, begeleider en vakdocent worden geëvalueerd hoe 
de ondersteuning is verlopen, welke voortgang er is geboekt en of voortzetting gewenst is. 
Tevens vindt er binnenkort  een MOL-gesprek plaats, tijdens dit gesprek zal de mentor dit 
ook met u bespreken.  
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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 

 
 


