
  

 

 
 

 

 

Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers van de leerlingen van locatie Lyceumstraat 

 

 

Oldenzaal, 23 september 2022 
 
 
Beste leerling en ouder/verzorger,    
   
Met deze informatiebrief brengen we jullie op de hoogte van de NPO-interventies voor dit 
schooljaar. Om het overzichtelijk te houden hebben we hieronder de interventies, die direct het 

onderwijs betreffen, op een rij gezet.   
  
Inzet extra lessen  
Dit schooljaar hebben een grote groep docenten extra uren gekregen om achterstanden die bij 
leerlingen ontstaan zijn, weg te werken. Dit zijn extra lessen naast de reguliere lessen. Hiervoor 

kunnen de leerlingen actief uitgenodigd worden door de docent, maar de leerlingen kunnen ook zelf 
met een hulpvraag bij de docent terecht. Belangrijk is dat de leerling en de docent samen een 

moment prikken om de extra les te volgen.  
 
Ondersteuningsprogramma leren-leren  
Wanneer een leerling vastloopt met het plannen en/of de manier van leren, dan hebben wij een 
ondersteuningsprogramma leren-leren voor deze leerling. Aanmelding voor dit programma 
verloopt als volgt:  

• Eerst gaat de mentor met de leerling in gesprek en wordt er gekeken in hoeverre de 
mentor de leerling kan ondersteunen.  

• Wanneer de leerling meer hulp nodig blijkt te hebben, kan de mentor de leerling -met 
toestemming van de ouder- aanmelden voor de module leren-leren. Leerlingen krijgen 
via een korte module van ongeveer zes bijeenkomsten studie- en 
planningsvaardigheden aangeleerd.  
    

Vervolg op de module leren-leren  
Na de module leren-leren wordt er gekeken wat de behoefte is van de leerling. Er zijn hierin 

meerdere opties:  
• De leerling heeft voldoende gehad aan de module leren-leren en kan zelfstandig aan de 

slag.   
• De leerling heeft voldoende gehad aan de module leren-leren, maar heeft behoefte aan 

een werkplek op school. Deze werkplek kan de leerling vinden in C005 en B303. Hier 

kan de leerling zelfstandig werken onder toezicht (ma t/m vrij van 8.00 uur – 16.00 
uur).   

• De leerling heeft niet voldoende gehad aan de module leren-leren. Indien dit het geval 
is wordt de leerling aangemeld bij SELOS.   

  
SELOS (Studeren en Leren op School)  

SELOS wordt aangeboden voor leerlingen die niet voldoende hebben aan de module leren-leren 
ofwel voor leerlingen waarbij maatwerk nu al wenselijk is. Praktisch gezien houdt deze begeleiding 
in dat de leerling voor zichzelf leert doel te stellen met een bijbehorende plan van aanpak. 
Daarnaast leveren leerlingen wekelijks een huiswerkplanning aan. Leerlingen komen na schooltijd 
bij SELOS hun huiswerk maken en worden, op basis van hun plan van aanpak en 
huiswerkplanning, begeleid en gecoacht op het leren-leren.   

  

Vervolg op de module SELOS  
De bedoeling van de module SELOS is dat de leerling tijdelijk begeleid wordt om zich daarna zelf te 
kunnen redden. Aan het eind van de module wordt in kaart gebracht wat de volgende stap is voor 
de leerling. Dat kan zijn:   

• Zelfstandig verder werken;   
• Gebruik maken van het werken onder toezicht (C005 of B303);   
• Of (meer) ondersteuning krijgen van het ondersteuningsteam.   

  



 

 

 

 
Faalangstreductietraining en examenvreesreductietraining  
Vanuit het ondersteuningsteam worden er twee modules aangeboden, namelijk de 
faalangstreductietraining (FRT) en de examenvreesreductietraining. Deelname aan deze trainingen 

verloopt altijd via de mentor. 
  
Faalangstreductietraining (FRT)  
Er zijn drie soorten faalangst:   

• Cognitieve faalangst: wanneer een leerlingen bang is dat hij 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: een leerling kan wel goede cijfers halen maar toch faalangst  
  hebben, namelijk sociale faalangst. De leerling heeft moeite om zich sociaal te  
  handhaven op school en met de omgang met de klasgenoten en/of leraar. Iedereen  
  wil er graag bij horen, de angst om afgewezen of negatief beoordeeld te worden is  
  groot.    

• Motorisch faalangst: een leerlinge verzint smoesjes om niet mee te willen doen  
  met lichamelijke opvoeding, tekenen of handvaardigheid. Lichamelijk mankeert de  
  leerling niets maar de angst om fouten te maken is zo groot dat het niet meer lukt  
  om lichamelijke oefeningen uit te voeren.    

  
Examenvreesreductietraining  

De examenvreesreductietraining is bedoeld voor examenleerlingen die een angst hebben 
ontwikkeld voor het maken van toetsen en examens. Vanaf januari, februari wordt in overleg met 
de mentor bekeken of een leerling hiervoor in aanmerking komt.  

  
Mochten jullie nog vragen hebben of indien er onduidelijkheden zijn, dan kunnen jullie bij de 
mentor terecht.   
   

Vriendelijke groeten,    
 
 
De schoolleiding   

  
 
 
 

 


