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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Het Schoter 
 

 

 

 

 

Datum:   21 januari 2022 

Kenmerk: 212200263/ALA 

Betreft:  NPO periode 2 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Na een eerste periode van het NPO, zijn we vorige week stapsgewijs gestart met de tweede 

periode. Hierbij informeren wij u over alle interventies die Het Schoter in deze periode 

aanbiedt.  

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 zo goed 

mogelijk op te vangen of om leerlingen extra te ondersteunen met schoolse vaardigheden 

en/of huiswerkbegeleiding. Binnen het NPO-programma biedt Het Schoter diverse vormen van 

extra ondersteuning aan. Ons NPO-programma levert voor u als ouder(s)/verzorger(s) geen 

extra kosten op.  

Welke leerlingen komen er in aanmerking voor het NPO? 

In de tweede week van december hebben de mentoren, in overleg met u en/of uw 

zoon/dochter, een inventarisatie gemaakt van de gewenste ondersteuning. Dit kan 

vakondersteuning betreffen, maar ook extra ondersteuning gericht op studievaardigheden of 

sociaal emotioneel welbevinden.  

Vakondersteuning 

Verschillende secties en een aantal externe betrokken professionals bieden vakondersteuning 

aan voor de aangemelde leerlingen. De vakdocenten of professionals nemen via magister 

contact op met de leerlingen om zo afspraken te maken over het moment van de 

ondersteuning.  

U zult begrijpen dat de vraag bij sommige vakken groter is dan het aanbod. Daarom werken 

we op dit moment met verschillende oplossingen. Voor de klassen 1, 2 en 3 hebben wij het 

digitale programma NUMO dat de leerlingen ondersteuning biedt op het gebied van 

Nederlands en wiskunde. De leerlingen krijgen een licentie en kunnen hier zowel op school 

als thuis mee aan de slag. De licentie geldt voor de rest van het schooljaar 2021-2022 dus na 

afloop van deze periode kunnen ze nog steeds op eigen initiatief blijven oefenen. 
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Daarnaast hebben we ook een aantal PAL-studenten (Persoonlijk Assistent van de Leraar) via 

de VU in dienst genomen die een aantal leerlingen onder hun hoede hebben.  

Examenklassen bieden wij dit jaar examen/tentamentrainingen. 

Studievaardigheden 

Soms blijkt een achterstand voor een bepaald vak niet zo zeer op vakinhoud te liggen, maar 

ontbreekt het de leerlingen bijvoorbeeld aan bepaalde studievaardigheden. Voor deze 

aangemelde leerlingen hebben wij P&O (Plannen & Organiseren) en Leren Leren. Deze 

ondersteuning wordt aangeboden door een extern professioneel bureau Klaar! 

Voor de leerlingen die bij ons op school zijn gekomen via de Internationale taalklas of 

Internationale Schakelklas hebben wij een NT2 programma.  

Sociaal emotioneel welbevinden 

De Covid-19 pandemie heeft helaas bij sommige leerlingen een negatief effect op het 

emotioneel welbevinden. Voor deze leerlingen hebben we een speciale training ‘Faalangst- en 

stressreductie’. Daarnaast maken een aantal leerlingen gebruik van het 1 op 1 mentoraat. Dit 

betekent dat die leerlingen 1 op 1 extra begeleiding krijgen die meer specifiek op hen van 

toepassing is. Ook bieden we net als eerdere jaren het jongens- en meidenmotivatie traject 

aan.  

Hoe verder? 

In deze eerste twee weken na de kerstvakantie zijn alle interventies opgestart. Nog voor de 

voorjaarsvakantie zullen wij opnieuw bij de mentoren inventariseren welke ondersteuning 

gewenst is voor de leerlingen. Naar aanleiding van deze inventarisatie zal er in de weken na 

de voorjaarsvakantie gestart worden met periode 3. Het is dan mogelijk om met nieuwe 

ondersteuning te starten, maar indien dit gewenst is, kunnen leerlingen zich opnieuw 

aanmelden voor de voortzetting van de al geboden ondersteuning. Die aanmeldingen worden 

opnieuw beoordeeld en afgestemd op de (nieuwe) vraag en of het (nieuwe) aanbod.  

 

Tot slot willen wij jullie enorm bedanken voor de inzet die vanuit huis wordt geboden en kijken 

wij weer uit naar een succesvolle samenwerking. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Arjen van Veen 

Annemarie Alberts  

NPO Coördinatoren 

 

 


