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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen 

 

 

 

 

 

Datum:  9 december 2022 

Kenmerk: KM222300133/VEA 

Betreft: NPO programma 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

In dit bericht kunt u lezen over het NPO programma op Het Schoter en wat er komende tijd 

staat te gebeuren. U vindt in dit bericht alles wat u moet weten over de planning, inhoud en 

organisatie van ons NPO programma voor de komende tijd. Op dit moment loopt 

steunperiode 1 nog en hebben ca. 170 leerlingen hierdoor extra steun, maar tegelijk zijn we 

bezig om steunperiode 2 te organiseren. Dit is als volgt gepland. 

 

Planning bovenbouw 

• November: tijdens de MOL gesprekken is besproken of NPO steun gewenst is en of 
uw zoon/dochter hiervan gebruik wil maken. 

• 12 december: deadline doorgeven inventarisatie van mentor naar NPO@schoter.nl, 
mentoren geven de steun op. Belangrijk: ook de leerlingen die al steun hadden 
moeten opnieuw opgeven worden als dat gewenst is. Twijfelt u of het goed 
besproken is, mail dan naar de mentor van uw zoon/dochter. 

• 16 januari: steunronde 2 start voor de bovenbouw. 
 

Planning onderbouw 

• 14 en 15 december: MOL-gesprekken,  er wordt besproken of NPO steun gewenst is 
en of uw zoon/dochter hiervan gebruik wil maken. 

• 21 december: deadline doorgeven inventarisatie van mentor naar NPO@schoter.nl, 
mentoren geven de steun op. Belangrijk: ook de leerlingen die al steun hadden 
moeten opnieuw opgeven worden als dat gewenst is. Twijfelt u of het goed 
besproken is, mail dan naar de mentor van uw zoon/dochter. 

• 23 januari: steunronde 2 start voor de onderbouw. 
 

Als u vragen of opmerkingen hierover heeft kunt u terecht bij de mentor van uw kind of bij 

ons via npo@schoter.nl . Wacht niet af en trek aan de bel als dat nodig is. 
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Voor wie is de steun bedoeld, en onder welke voorwaarden kunnen we het aanbieden? 

De steunlessen voor vakken zijn voor alle leerlingen behalve de eindexamenleerlingen 

toegankelijk en maximaal één vak kan gekozen worden per periode. Daarnaast kan een 

leerling ook één keer overige ondersteuning krijgen per periode. Denk hierbij aan 

motivatietraining, 1op1 mentoren, jongerencoaching, steunlessen in lerenleren, plannen & 

organiseren of bv. faalangsttraining.  Voor de eindexamenleerlingen geldt dat zij steun via de 

tentamentrainingen kunnen krijgen en dit kunnen aanvragen in de aanloop naar een 

tentamenweek.  Hoe dit werkt en hoe ze zich op kunnen geven, krijgen de leerlingen te 

horen via hun mentor.  

Als een leerling in aanmerking wil komen voor steunlessen moet hij/zij wel een goede 

werkhouding hebben. Als dit niet zo is dan kan de vakdocent de aanvraag blokkeren. 

Wanneer wordt een leerling toegelaten tot de steunles: 

- De leerling is geconcentreerd in de les en de werkhouding is goed. 

De leerling is weinig tot niet absent in de les. 

- De leerling is zelf gemotiveerd om wekelijkse steun te krijgen, dus een motivatie van alleen 

ouders is niet voldoende. 

- De onvoldoende ligt echt aan het begrip voor een vak en niet ergens anders. 

Mocht het probleem bij een vak op een ander gebied liggen dan zijn daar andere 

oplossingen voor zoals eerder beschreven bij overige ondersteuning. 

Welke steun biedt het Schoter nog meer? 

We hebben voor alle leerlingen ook digitale vakondersteuning geregeld. Elke leerling heeft 

gratis toegang tot een Jojo school account gekregen. 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 is hier aandacht aan besteed in de maand oktober. Jojo school is een mooie 

manier om mee te kijken met uw kind en zo te helpen om moeilijkheden bij een vak op te 

lossen.   

 

Tot slot  

De steunlessen kunnen niet onbeperkt ingezet worden, en dat ligt vooral aan de beschikbare 

capaciteit. Er zijn niet onbeperkt veel docenten en externe hulpverleners die de steunlessen 

kunnen geven. Gelukkig worden er momenteel wel veel steunlessen gegeven en loopt dit 

goed. We willen dit graag zo houden en alle docenten die nu steunlessen geven niet onnodig 

veel meer belasten. Wij blijven dus ook op zoek naar manieren voor externe 

vakondersteuning, dus heeft u een tip? We horen het graag via NPO@schoter.nl.  Wij hopen 

dat we ook de 2e periode weer een goed en gevarieerd programma aan kunnen bieden 

binnen het NPO en dat wij de leerlingen zo extra kunnen helpen op zowel vakinhoudelijk als 

sociaal-emotioneel vlak.  

Hartelijke groet, 

  

Arjen van Veen en Michiel de Koning 

 

NPO-coördinatie 
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