Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 1 en 2

Zwolle, 10 september 2021
Kenmerk: 2021/031/krk
Betreft: Nationaal Programma Onderwijs

Geachte heer/mevrouw,
Graag informeren wij u middels dit bericht over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In het
rooster van uw kind is dit terug te vinden als NPO.
Wat houdt het Nationaal Programma Onderwijs in?
Het kabinet heeft op 17 februari 2021 het meerjarige Nationaal Programma Onderwijs van in totaal
8,5 miljard euro aangekondigd om scholen te helpen om de huidige generatie leerlingen alle kansen
op volwaardig onderwijs en een goede toekomst te bieden, ondanks de coronacrisis. Dit betekent dat
óók Thorbecke Scholengemeenschap financiële middelen ontvangt en gericht inzet. Het is de
bedoeling dat de school de komende twee schooljaren vertragingen en mogelijke achterstanden
inloopt.
Om deze vertragingen en mogelijke achterstanden in beeld te brengen, hebben we voor de
zomervakantie bij alle leerlingen en hun ouders een schoolscan afgenomen. De uitkomsten hiervan
worden uiteraard naast onze eigen bevindingen gelegd. We spreken dan van een probleem- en
behoefteanalyse op leerling-, afdelings- en schoolniveau, zodat er een beredeneerde en onderbouwde
keuze gemaakt kan worden voor passende interventies. De analyse richt zich op de leerontwikkeling,
sociale ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen.
NPO op het rooster
Elke afdeling (onderbouw, bovenbouw mavo, bovenbouw havo/atheneum) heeft een programma
samengesteld voor de leerlingen in hun afdeling. In het rooster is dit terug te vinden als NPO. Vanaf
20 september start het NPO-programma voor alle klassen.
Webinar NPO op Thorbecke
Op maandagavond 4 oktober wordt er een webinar voor alle ouders/verzorgers georganiseerd om
meer informatie te geven over het NPO op de Thorbecke Scholengemeenschap. Een uitnodiging volgt.
Hieronder vindt u meer informatie over de concrete invulling van NPO op het rooster van uw kind.
Deze invulling verschilt uiteraard per afdeling/ leerjaar.
NPO-invulling onderbouw
De invulling van NPO voor de onderbouw zal in kwartiel 1 en 2 gaan bestaan uit een aantal, voor alle
leerlingen, verplichte lessen op het 6e uur. Tijdens deze lessen zal de klas onder begeleiding van een
docent verschillende activiteiten ondernemen en onderdelen behandelen.
Denk aan activiteiten rondom groepsvorming, samenwerking en
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welbevinden. Ook begrijpend lezen, leren formuleren en plannen en organiseren staan op het
programma.
Tijdens het 7e uur kunnen leerlingen die dat nodig hebben, een steunles volgen. Docenten bieden dan
extra instructie en herhaling van de lesstof aan. Ook worden er tijdens het 7e uur verschillende
cursussen aangeboden waar leerlingen aan kunnen (of moeten) deelnemen. Denk aan:
dyslexietraining, spellingslessen, plannen en organiseren. Ook is het tijdens het 7e en 8e uur voor
leerlingen mogelijk om onder begeleiding op school het huiswerk te maken, te leren en gemiste
toetsen in te halen.
Inschrijving NPO
Het 6e uur is voorlopig voor elke leerling verplicht. Het 7e en 8e uur gaat op inschrijving via Zermelo. De
mentor bespreekt dit met de klas. De NPO-uren komen op het rooster van de leerlingen te staan. Als
de uren op het rooster van de leerling staan, zijn deze uren verplicht.
Hopend u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Sander Eijkelkamp
Arne ter Heide
Marijn Meulenbeld
Inge Bouwhuis
Teamleiders onderbouw
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