
 

 

 
 
 

 

Aan: de ouders en leerlingen van Twents Carmel College, De Thij 

Betreft: Nationaal Programma Onderwijs en groepslessen 

Datum: 10 september 2021 

 

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een investeringsprogramma van het 

kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. De invulling 

van het investeringsprogramma wordt door de scholen zelf gekozen: in de bijlage vindt u 

uitleg over hoe Twents Carmel College, De Thij hier invulling aan geeft. 

Leerlingen kunnen op eigen initiatief gebruik maken van de verschillende mogelijkheden 

die we als school bieden. Het kan ook een verplichtend karakter hebben voor leerlingen 

die dit nodig hebben. Dat blijkt uit de overdracht van het basisonderwijs naar het 

voortgezet onderwijs of uit de overgangsvergadering van klas 1 naar de volgende klas. 

Wanneer u als ouder denkt dat uw kind baat heeft bij een bepaalde ondersteuning, 

bespreekt u dit dan met de mentor. Eigen initiatief wordt hierin dus gewaardeerd! 

Het kan zijn dat uw kind door de extra activiteiten een langere lesdag heeft. 

Daarnaast informeren we u over de groepslessen. De komende weken zullen op school 

groepslessen plaatsvinden. Deze lessen zijn erop gericht de groepsvorming te stimuleren 

en groepsdynamica te verhogen. Tijdens deze lessen, waarin sociaal-emotionele thema's 

besproken worden, kunnen er uiteraard ook emoties naar boven komen. Mogelijk 

bespreekt uw zoon of dochter dit thuis. Ook u kunt er naar vragen hoe uw kind deze 

lessen ervaren heeft. 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze mail, dan kunt u contact opnemen met 

de mentor van uw zoon/dochter. 

We verwachten op deze manier een goede invulling geven te geven aan het motto van 

onze onderbouwlocatie dat aan het begin van het schooljaar onthuld is: ‘leren leren, 

leren kiezen en leren leven’! 

 

Met vriendelijke groet, 

De schoolleiding 

 

  

  



 

 

Uitleg over de invulling van 
Nationaal Programma Onderwijs 
op De Thij 
 
De invulling van het investeringsprogramma wordt door de scholen zelf gekozen: wij 

krijgen hierbij de mogelijkheid om een eigen schoolprogramma in te richten op basis van 

de analyse van de situatie op school.  

Zo hebben we op De Thij voor de zomervakantie een grootschalige schoolanalyse 

uitgevoerd, waarbij onder andere medewerkers, ouders, leerlingen en het 

ondersteuningsteam bevraagd zijn. Na het in kaart brengen van de behoeften en 

achterstanden hebben wij een keuze gemaakt uit een lijst van wetenschappelijk 

onderbouwde, effectieve interventies. Het gaat hierbij om interventies op cognitief én 

sociaal-emotioneel vlak. Ook zijn er interventies gericht op het stimuleren van de 

executieve vaardigheden, zoals plannen en samenwerken. 

In de afgelopen weken is er hard gewerkt om deze interventies vorm te geven. Dit is 

gelukt: de meeste interventies zijn inmiddels al gestart. Middels dit bericht brengen wij u 

graag op de hoogte van de NPO interventies die nu al zichtbaar zijn in onze school:  

 

Meer onderwijs 

• Ondersteuningslessen Leesvaardigheid 

Bij deze vakoverstijgende interventie gaan leerlingen aan de slag met het 

ontwikkelen van hun leesvaardigheid, een aspect dat de basis vormt voor vele 

schoolvakken. Deze lessen worden verzorgd door de sectie Nederlands en zijn per 

afdeling wekelijks ingeroosterd. Leerlingen kunnen zich hiervoor opgeven via hun 

mentor. 

• Ondersteuningslessen Rekenen/Wiskunde 

Bij deze interventie wordt ondersteuning geboden op het gebied van rekenen en 

wiskunde. Het sluit dus niet alleen aan bij het schoolvak wiskunde, maar draagt 

ook bij aan alle vakken waar rekenen een rol speelt. De lessen worden verzorgd 

door de sectie Wiskunde en zijn per afdeling wekelijks ingeroosterd. Leerlingen 

kunnen zich hiervoor opgeven via hun mentor. 

• Ondersteuningslessen Engels 

Bij deze interventie worden de achterstanden ingehaald die zijn opgelopen in het 

eerste jaar van het voortgezet onderwijs of op de basisschool. Deze leerlingen 

krijgen extra begeleiding. Leerlingen kunnen zich hiervoor opgeven via hun 

mentor. 

Effectievere inzet van onderwijs / Professionalisering van personeel 

• Taalbeleid & Leesbevordering 

Goed kunnen lezen is een basisvoorwaarde voor elk vak. Docenten gebruiken taal 

bij het lesgeven in alle vakgebieden: ze praten erover met de leerlingen, ze laten 

hen lezen, redeneren in een klassengesprek, verslagen schrijven, toetsvragen 

beantwoorden, en vakjargon gebruiken. Daarom is in het NPO schoolplan ruimte 

opgenomen voor het opzetten van een schoolbreed taalbeleid en is er aandacht 

voor leesbevordering. 

• Formatief evalueren 

Binnen het NPO schoolplan wordt er gewerkt aan een cultuur van meer formatief 

evalueren binnen de school. Bij formatief evalueren wordt er niet getoetst om een 

eindoordeel te geven (bijvoorbeeld in de vorm van een cijfer), maar wordt er 

getoetst om van te leren: aan de hand van de resultaten wordt het leerproces 

door zowel docenten als leerlingen bijgestuurd.  



 

 

Sociaal, emotioneel en fysieke ontwikkeling van leerlingen 

• Extra begeleiding van leerlingen op sociaal-emotioneel gebied 

Om extra begeleiding te kunnen geven op sociaal-emotioneel gebied is het 

ondersteuningsteam uitgebreid en ook hebben mentoren hier meer ruimte voor 

gekregen. Voorbeelden van deze extra begeleiding zijn: meer 1-op-1 

ondersteuning voor leerlingen, groter aanbod aan trainingen op het gebied van 

sociaal welbevinden, startgesprekken, uitbreiding van groepslessen, etc. 

• Brede vorming 

Bij deze NPO-interventie kan worden gedacht aan bijvoorbeeld buitenschoolse 

activiteiten, kunst, cultuur, ontmoeting en sport. Daarnaast biedt het kansen 

voor het creëren van vakoverstijgende projecten. Deze interventie wordt van 

belang geacht omdat tijdens de coronaperiode dergelijke activiteiten vaak niet zijn 

doorgegaan. In die zin hebben leerlingen op dat vlak (persoonsvormend en 

socialiserend) het nodige gemist.   

Executieve functies 

• Huiswerkklas 

Door middel van deze interventie worden leerlingen in de gelegenheid gesteld om 

onder begeleiding van een onderwijsassistent huiswerk te maken. Hiermee wordt 

beoogd om leerlingen structuur en gerichte begeleiding te bieden in huis- en 

leerwerk. De begeleiding is gericht op het ondersteunen bij het leren en plannen. 

Leerlingen kunnen op eigen initiatief gebruik maken van de huiswerkklas. Het kan 

echter ook een verplichtend karakter hebben voor leerlingen die dit nodig hebben. 

Aanmelding vindt dan plaats via de mentor (in overleg met ouders). De 

huiswerkklas wordt op maandag tot en met donderdag aangeboden op het 7e en 

8e uur.  

• Extra ondersteuning executieve functies 

Om te werken aan de ontwikkeling van executieve functies (metacognitie en 

zelfregulatie, ook wel leren leren genoemd) bij leerlingen is het 

ondersteuningsteam uitgebreid. Het ondersteuningsteam zal niet alleen de 

leerlingen op directe wijze ondersteunen, maar ook de mentoren trainen in hoe zij 

hun leerlingen kunnen coachen op het gebied van plannen en “leren leren”. Zo 

blijft de kennis structureel aanwezig in de school.  

Extra personeel en ondersteuning   

• Klassenverkleining 

Door het NPO investeringsplan hebben we extra klassen kunnen creëren. De 

insteek is dat leerlingen in kleinere klassen meer individuele aandacht krijgen, 

hetgeen de prestaties verbetert en het welbevinden vergroot. 

• Onderwijsassistent beeldende vorming 

Door middel van extra onderwijsassistentie bij beeldende vorming kan meer 

praktijkgerichte begeleiding plaats vinden. 

 

 

 

 
 

 


