
  

 

 
 

 

Aan de leerlingen en de ouders/verzorgers van leerjaar 3 t/m 6 

 

Oldenzaal, 25 november 2021 

 

Betreft: NPO 

 

 

Geachte ouder, verzorger en leerling,  

 

Als leerling kun jij bij een aantal vakken al gebruik maken van een extra les om de achterstanden, 

die door de coronamaatregelen zijn ontstaan, weg te werken. Om een overzichtelijk beeld te 

krijgen van het aanbod van deze extra lessen hebben wij ‘Placemats’ per leerjaar gemaakt.  

 

Toelichting placemat 

In de bijlage zie je per leerjaar een Placemat. Hierin wordt overzichtelijk aangegeven wat er 

aangeboden wordt in dat leerjaar, wat de inhoud van de module is en wanneer deze aangeboden 

wordt. Deze placemat wordt ook besproken tijdens de oudergesprekken. Voor een aantal vakken 

volgt er nog een planning, houd je mail daarom goed in de gaten.  

 

In het groen gearceerd wordt aangegeven welke vakken al begonnen zijn en in het blauw de 

vakken die na de oudergesprekken of in het tweede semester starten. We vragen je tijdens de 

oudergesprekken aan te geven bij je mentor waar jouw behoefte ligt bij het inhalen van je 

achterstand. Dat kan ook iets anders zijn dan het aanbod van onze placemat, geef dat vooral aan. 

We kunnen dan bekijken of we in de middagen nog een extra module kunnen aanbieden.  

 

Naast de NPO-lesuren worden er vanuit het ondersteuningsteam twee modules opgestart (zie rood 

gearceerd). Dit zijn de module Leren-Leren en Faalangst Reductietraining (FRT). De inhoud 

van deze modules wordt kort omschreven in de placemat.  

Belangrijk om te weten is dat wanneer je aan één van deze modules wilt deelnemen, altijd eerst 

overleg voert met je mentor. Hij/zij bekijkt samen met jou of je voor één van deze modules in 

aanmerking komt. Hierbij is ook toestemming van jouw ouder(s), verzorger(s) nodig en uiteraard 

moet je gemotiveerd zijn en dien je actief deel te nemen aan deze lessen.  

 

Toelichting examenklassen  

• Studeren en Leren op School (SELOS): de module SELOS is erop gericht examenleerlingen 

binnen een afgebakende periode te coachen en te begeleiden in studievaardigheden, plannen 

en structureren. Deelname aan SELOS verloopt altijd via de mentor. De mentor neemt bij de 

aanmelding tevens contact op met ouder(s)/verzorger(s), zodat deze geïnformeerd worden 

over de beoogde aanmelding bij SELOS. Dit geeft u als ouders eveneens de kans om akkoord 

te geven en de mentor ten behoeve van de aanmelding te voorzien van aanvullende benodigde 

informatie. 

• Examenvreestraining: De examenvreestraining is bedoeld voor examenleerlingen die een 

angst hebben ontwikkeld voor het maken van toetsen en examens. Deelname voor deze 

training verloopt ook altijd via de mentor. Je ontvangt in januari of begin februari meer 

informatie hierover.  

• Module LOB: in het tweede semester bieden de decanen de module “LOB – studiekeuze 

maken aan”. Deze module is bedoeld voor examenleerlingen die vastlopen bij het maken van 

een studiekeuze. De examenleerlingen ontvangen binnenkort een e-mail om zich eventueel aan 

te melden voor deze module. 

 

Inschrijven extra les (NPO-lesuur) 

Je kunt je nu al inschrijven via de WebApp van Zermelo, dus niet via de Zermelo-app op de 

telefoon. Let op: je kunt je op de NPO-lesuren inschrijven wanneer je zelf ook een tussenuur hebt 

op het betreffende NPO-lesuur. Je ziet het NPO-lesuur in het groen gearceerd in je rooster staan. 

De instructies voor het inschrijven vind je via deze LINK.  

 

https://support.zermelo.nl/kb/articles/video-inschrijven-voor-keuzelessen


 

 

We hanteren bij het volgen van NPO-lesuren de afspraak dat je geen andere lessen mist om je 

achterstanden weg te werken. Wanneer zowel jij als de mentor het wenselijk vinden toch gebruik 

te maken van een NPO-lesuur tijdens een regulier lesuur, dan dien je dit altijd vooraf te overleggen 

met de vakdocent waarvan je het reguliere lesuur mist. 

De procedure is dan als volgt: jouw mentor heeft een zogenaamde ‘gele kaart’. Jij vult samen met 

de mentor deze gele kaart in. Vervolgens overleg je met de vakdocent, waarvan je het uur mist, of 

je de les daadwerkelijk kunt missen. Indien de vakdocent akkoord is, tekent hij/zij de gele kaart af 

voor akkoord. Daarna lever je de gele kaart in bij de leerlingenbalie.  

 

Vanaf het tweede semester zal de inschrijving via Zermelo verlopen en werken we niet meer met 

de gele kaarten. 

 

We hopen je met deze mail voldoende geïnformeerd te hebben, maar wanneer je vragen hebt of er 

is iets niet helemaal duidelijk, informeer dan bij je mentor. Ook u als ouder, verzorger kunt bij 

vragen altijd contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter of tijdens de oudergesprekken 

uw vragen stellen.  

 

Heel veel succes bij het inhalen van je achterstanden. 

 

Met vriendelijke groet,  

De schoolleiding 
  



 

 

 

 


