
  

 

 
 

 

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen locatie Lyceumstraat 

 

 

Oldenzaal, 17 februari 2022 

 
 
Betreft: middagprogramma vanaf 2 maart 2022 

 

 

Geachte ouder, verzorger en beste leerling,   

 

Zoals eerder gecommuniceerd geldt er op dit moment een 40-minutenrooster voor de reguliere 

lesuren met een middagprogramma. In de eerste weken heeft het middagprogramma vooral in het 

teken gestaan van het inhalen van toetsen.  

 

Na de voorjaarsvakantie, vanaf woensdag 2 maart, worden er daarnaast allerlei mogelijkheden 

aangeboden waar je als leerling gebruik van kunt maken. Deze activiteiten vinden plaats na de 

reguliere lessen. Het middagprogramma ondersteunt leerlingen ten tijde van de pandemie. Een 

leerling kan zich richten op het ontwikkelen van vaardigheden, opdoen van kennis en het 

wegwerken van mogelijke hiaten of onder toezicht huiswerk maken.  

 

Dit middagprogramma is anders dan het middagprogramma van voorgaand schooljaar. Het 

middagprogramma loopt tot 16.00 uur en heeft een verplichtend karakter. De leerling kiest in basis 

zelf in Zermelo, maar eenmaal gekozen, is de leerling verplicht om deel te nemen. Bij de keuze 

gaan we uit van vertrouwen en leggen de keuze in eerste instantie bij de leerling zelf. De mentor 

bepaalt daarna in afstemming met de leerling of de keuze voldoende recht doet aan de benodigde 

ondersteuning. Om te zorgen dat dit keuzeproces goed verloopt, is in het rooster een vast 

mentoruur ingeroosterd. 

 

De keuze wordt vastgelegd en geroosterd via Zermelo. Wanneer een leerling niet aanwezig is, 

wordt hij/zij absent gemeld. In de praktijk zullen niet alle leerlingen tot 16.00 uur aanwezig hoeven 

te zijn.  

 

Voor het aanbod in het middagprogramma verwijzen wij naar de bijlage bij deze brief. Hieronder 

volgt een verdere toelichting op de verschillende onderdelen van het middagprogramma. 

   

Mentorgesprekken en afnemen toetsen  

Voor alle leerjaren is er een ‘mentorles’ ingeroosterd om gesprekken over de planning van het 

middagprogramma te kunnen voeren. Het blijft altijd mogelijk voor mentoren om in goed overleg, 

buiten deze geplande momenten om, andere afspraken te maken. Daarnaast is er ruimte gemaakt 

om op vrijdagmiddag toetsen af te nemen.  

 

Vakinhoudelijke bijspijkermodules en vakinhoudelijke contactmomenten 

Dit contactmoment is bedoeld voor leerlingen als extra gelegenheid om vragen te stellen over de 

lesstof die op dat moment tijdens reguliere lessen wordt aangeboden en/of onderdeel uitmaakt van 

het aankomende schriftelijke examen of toets.  

Daarnaast zijn er bijspijkermodules gericht op vakinhoudelijke hiaten in de lesstof of het werken 

aan algemene vaardigheden. Het aanbod voor deze modules proberen we zoveel mogelijk op basis 

van behoefte uit te breiden.  

Van leerlingen wordt een proactieve houding verwacht: je komt met gerichte, inhoudelijke vragen 

naar dit uur of weet je behoefte goed kenbaar te maken. Leerlingen die hier gebruik van willen 

maken, moeten zich inschrijven via Zermelo.  

 

In de week van 2 t/m 8 maart hebben de leerlingen een beperkt aanbod in de vakinhoudelijke 

bijspijkermodules en contactmomenten vanwege de rapportvergaderingen die dan ook in de 

middag plaatsvinden.  



 

 

 

Huiswerkuren 

We realiseren ons dat wanneer een leerling kortere lesdagen heeft, dat ook een bepaalde mate van  

zelfstandigheid verwacht wordt van de leerling, bijvoorbeeld voor het maken van huiswerk. Vanuit 

school bieden we de mogelijkheid aan leerlingen, onder toezicht, in stilte te werken aan hun 

huiswerk. Deze uren zijn bedoeld voor de leerlingen die niet in staat zijn om zelf de benodigde 

discipline in hun schoolwerk aan te brengen of leerlingen die thuis geen goede werkplek hebben. 

Leerlingen dienen zich hiervoor in te schrijven, maar ook een mentor kan een leerling aanmelden.    

  

Module rekenvaardigheden 

De module rekenvaardigheid is een module bestemt voor leerlingen van leerjaar 3. Deze module 

bestaat uit vier lessen; dat wil zeggen dat leerlingen die zich inschrijven voor de eerste module, 

zijn verplicht vier weken de module te volgen (één les per week op een vast tijdstip, dus je wisselt 

als leerling niet wekelijks van tijdstip; je kiest voor vier weken lang een vast uur op een vaste 

dag).  

Ook deze module kent een inschrijving in Zermelo door de leerling of mentor. 

 

Modules Faalangstreductietraining (FRT) en Leren Leren 

Deze modules zijn te volgen door leerlingen van alle leerjaren met uitzondering van de 

examenleerlingen. Deze modules zijn reeds opgestart. De volgende module start na de 

meivakantie en er is nog een mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven.  

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. 

 

Inhoud module Leren Leren: 

Wanneer je moeite hebt met plannen of met de manier van leren, dan is deze module geschikt 

voor jou. Je geeft dit aan bij je mentor en hij/zij gaat eerst in gesprek met jou om te achterhalen 

waar het “probleem” zit. Zit het bijvoorbeeld in het onthouden, begrijpen of meer in integreren en 

toepassen? Hoe is je werkhouding op school en thuis? Wordt Leren Leren geadviseerd dan 

bespreekt je mentor dit met jou en jouw ouders/verzorgers. 

 

Inhoud faalangstreductietraining:  

Dit is een programma van zes weken. 

Er zijn drie soorten faalangst: 

• Cognitieve faalangst: wanneer je bang bent dat je de nieuwe lesstof niet zal begrijpen. Het 

heeft te maken met leveren van prestatie op leergebied. Denkend aan maken van toetsen en 

spreekbeurten. De angst voor het negatief presteren is zo groot, dat een mislukking bijna niet 

te vermijden is.  

• Sociale faalangst: je kunt wel goede cijfers halen maar toch faalangst hebben, namelijk sociale 

faalangst. Je hebt moeite om je sociaal te handhaven op school en met de omgang met je 

klasgenoten en/of leraar. Iedereen wil er graag bij horen, de angst om afgewezen of negatief 

beoordeeld te worden is groot.  

• Motorisch faalangst: smoesjes verzinnen om niet mee te willen doen met lichamelijke 

opvoeding, tekenen of handvaardigheid. Lichamelijk mankeert je niets maar de angst om fouten 

te maken is zo groot dat het niet meer lukt om lichamelijke oefeningen uit te voeren. 

Herken je je hierin? Maak dan een afspraak met je mentor om te bekijken of je voor deze training 

in aanmerking komt.  

 

Module SELOS 

De module SELOS (studeren en leren op school) is al gestart voor onze examenleerlingen. Vanaf 

april kunnen ook leerlingen uit leerjaar 4 en leerlingen uit leerjaar 5 vwo deelnemen aan deze 

module. Het is wenselijk dat leerlingen eerst de module Leren Leren volgen, alvorens ze aansluiten 

bij de module SELOS. SELOS is meer gericht op het beklijven van de vaardigheden die aangeleerd 

worden in de module Leren Leren. Wel is het altijd mogelijk maatwerk te leveren voor de leerling. 

Deelname aan de module 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. 

 

Programma examenklassen 

Module SELOS 

De module SELOS (studeren en leren op school) is al gestart. Deze module is erop gericht 

examenleerlingen binnen een afgebakende periode te coachen en te begeleiden in 

studievaardigheden, plannen en structureren.  

 

Examenvreesreductietraining 

De examenvreesreductietraining is bedoeld voor examenleerlingen die een angst hebben 

ontwikkeld voor het maken van toetsen en examens. Deze module zal vanaf 23 maart starten op 

de woensdagmiddag tot aan de meivakantie (van 14.15 uur tot 15.15 uur). Deelname voor deze 

training verloopt ook altijd via de mentor en ook voor deze training moeten leerlingen zich 

inschrijven.  

 

Examentraining 

Vanaf 10 april zal de examentraining opstarten, tijdens deze training wordt de examenstof 

getoetst. Hierover is al informatie verstrekt en er volgt nog verdere informatie over deze training.   

 

Samen met onze medewerkers en met u proberen we, ondanks deze situatie, voortdurend ons 

onderwijsprogramma te optimaliseren en waar nodig te verbeteren. Mocht u meer behoefte hebben 

aan ingeplande contactmomenten voor uw zoon/dochter dan de hierboven vermelde momenten, of 

u vangt dit signaal op van uw zoon/dochter, neemt u dan contact op met de mentor.  

 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De schoolleiding 

 

 

 

 
 


