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

 

 

 

Datum:   16 september 2022 

Kenmerk: 22230042/VEA 

Betreft:  NPO nieuws 

 

 

 

 

Beste ouder/verzorger, 

Waar staat het NPO ook alweer voor denkt u misschien? In het kort: Het Nationaal 

Programma Onderwijs is een steunpakket vanuit de overheid om schade als gevolg van 

corona te herstellen. Ook in het nieuwe schooljaar is er weer extra steun mogelijk vanuit 

deze regeling voor onze leerlingen. 

Dit schooljaar zullen er weer diverse vormen van ondersteuning worden aangeboden. Veel is 

in lijn met vorig schooljaar maar er zijn ook naar aanleiding van de evaluatie aanpassingen 

doorgevoerd. De ervaring van afgelopen jaar is dat wij heel veel mogelijk hebben gemaakt 

en geregeld hebben. Voor dit schooljaar heeft de schoolleiding gesteld dat wij de omvang 

van het NPO een beetje willen gaan aanpassen. De NPO steun moeten we meer gaan 

inzetten voor achterstanden en  niet meer zomaar ook voor leerlingen die bv. gewoon niet zo 

goed zijn in een vak. Om te bepalen of het echt om een achterstand gaat hebben de huidige 

mentoren een belangrijke rol gekregen. Tot en met 10 oktober maken zij een goede analyse 

van de resultaten en overige informatie vanuit magister van vorig jaar en dit jaar. Vervolgens 

gaan zij met hun mentorleerlingen, en soms in overleg ook met u, bepalen of er steun 

wenselijk is en welke dat dan is. Als u vragen of opmerkingen hierover heeft kunt u terecht bij 

de mentor van uw kind of bij ons via npo@schoter.nl . 

Ondersteuningsperioden: 
Het aantal ondersteuningsperioden loopt nu parallel aan de rapportperioden, dus drie 

langere ondersteuningsperioden. In de eerste periode zal de NPO-ondersteuning alleen voor 

klas 2 t/m de voorexamen klassen worden geïnventariseerd en opgestart. Later, in periode 2 

& 3 zullen ook de brugklasleerlingen en eindexamenleerlingen ondersteuning kunnen krijgen. 

Dit betekent niet de brugklasleerlingen en eindexamenleerlingen dit niet nu ook al kunnen 

vragen. Eindexamenleerlingen kunnen bijvoorbeeld tentamentraining aanvragen in de 

aanloop naar een tentamenweek, hoe dit werkt horen de leerlingen nog van ons.  

‘High dosage tutoring’ en (digitale) vakondersteuning: 
Alle leerlingen en docenten zullen ook op korte termijn een Jojo schoolaccount krijgen. 

Hiermee hebben zij toegang tot een digitaal oefenplatform voor nagenoeg alle vakken. Het 

oefenplatform heeft hoogwaardige filmpjes, PowerPoint presentaties en extra oefenmateriaal 

voor de leerlingen. In de mentorles zal hier aandacht aan besteed worden in de maand 

oktober.   
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Overige NPO ondersteuning: 
Naast vakondersteuning zal er ook weer overige ondersteuning worden aangeboden, te 

weten: Plannen & Organiseren, Leren Leren, 1 op 1 mentoraat, vitaliteit en 

faalangst/stressreductie/ jongerencoaching. Ook voor brugklasleerlingen en 

examenleerlingen toegankelijk in overleg. 

 

Planning: 

Voor de 2e tot en met de voorexamen klassen zal er elke periode via de mentoren 

geïnventariseerd worden welke vakondersteuning en/of overige ondersteuning gewenst is. 

Deze week (de week van maandag 12 september) wordt de start van de inventarisatie door 

de mentoren uitgezet. De inventarisatie ronden we af op maandag 10 oktober. In de week 

voor en na de herfstvakantie zullen de sectieleiders met hun sectie en betrokken externen de 

groepsindelingen maken. De (vak)ondersteuning zal van start gaan op maandag 31 oktober. 

 

Planning eerste periode kort: 
12-9 t/m 10-10: inventarisatie door mentoren 

10-10 t/m 28-10:   planning 

31-10 t/m ca.5-12 :  start eerste periode NPO ondersteuning 

Tot slot:  
Wij hopen dat wij dit schooljaar weer met zijn allen een goed en gevarieerd programma voor 

NPO kunnen gaan draaien voor onze leerlingen en dat wij de leerlingen zo extra kunnen 

helpen op zowel vakinhoudelijk als sociaal-emotioneel vlak. Maar we hebben jullie ook nodig, 

dus is er hulp nodig? Wacht niet af en trek aan de bel bij de mentor of bij ons via 

npo@schoter.nl. 

Hartelijke groet, 

  

Arjen van Veen en Michiel de Koning 
NPO-coördinatie 
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