
 
 
 
 
Geachte ouders, 
 
Met dit bericht informeer ik u graag over het ondersteuningsprogramma dat we hebben 
opgesteld voor leerlingen die een mogelijke achterstand hebben opgelopen tijdens de Covid-
19 periode, vanaf maart tot aan de zomervakantie. Doel van de ondersteuning is om deze 
achterstand bij te werken en onze leerlingen optimale kansen te bieden op een succesvol 
schooljaar.   
 
Momenteel zijn de vakdocenten aan het inventariseren welke leerlingen in aanmerking 
komen voor het bijspijkerprogramma. De docenten halen deze informatie op in de les en  
nemen (diagnostische) toetsen af. Op 2 oktober wordt een overzicht gemaakt.  
 
De driehoeksgesprekken zijn in volle gang. Tijdens deze gesprekken zal de mentor een 
mogelijke achterstand bespreken met uw zoon of dochter en u. Naar aanleiding van het 
driehoeksgesprek wordt een verbeterplan opgesteld.  
 
Op basis van het verbeterplan en de inventarisatie door de vakdocenten, wordt een indeling 
gemaakt voor leerlingen die in aanmerking komen voor de extra ondersteuning. We hebben 
voor de volgende groepen leerlingen extra ondersteuning georganiseerd: 
 
Individuele leerlingen 
Een groot deel van het ondersteuningsprogramma wordt uitgevoerd door onze eigen 
vakdocenten. Zij geven leerlingen met een ondersteuningsvraag (in groepjes) extra uitleg. 
Deze ondersteuning start na de herfstvakantie en duurt, afhankelijk van de vraag, korter of 
langer. De leerling(en) en de vakdocent maken samen afspraken over het tijdstip en de 
frequentie van de begeleiding. De extra begeleiding komt bovenop het reguliere inloopuur 
op donderdag. NB: voor de vakken wiskunde en economie staan vanaf de start van dit 
schooljaar twee inloopuren ingeroosterd.      
 
Leerlingen onderbouw: huiswerkbegeleiding  
Deze begeleiding is met name geschikt voor leerlingen in de onderbouw en concentreert 
zich op het ontwikkelen van studievaardigheden, zoals het plannen en organiseren van 
schoolwerk. Uw kind wordt twee middagen in de week ingeroosterd; dit gebeurt in overleg. 
De begeleiding start na de herfstvakantie op school en wordt gegeven door Lyceo. 
 
Examenleerlingen 
Voor onze examenleerlingen zijn tot de kerstvakantie twee momenten gepland waarop zij 
extra ondersteuning kunnen krijgen voor bepaalde vakken: in activiteitenweek 1 op 15 en 16 
oktober en in activiteitenweek 2 op 14, 15 en 16 december.  
 



De afgelopen week hebben de leerlingen kunnen aangeven bij welke vakken zij op dit 
moment extra ondersteuning kunnen gebruiken. De inschrijving voor deze eerste ronde is 
inmiddels gesloten. Voor de kerstvakantie in activiteitenweek 2, is er opnieuw een 
mogelijkheid om extra ondersteuning te krijgen voor bepaalde vakken. De inschrijving 
hiervoor wordt op tijd aangekondigd. De ondersteuning wordt op school verzorgd door 
Lyceo.  
 
 
Brugklasleerlingen: ‘In de startblokken’ 
‘In de startblokken’ is een training speciaal voor onze brugklasleerlingen en gericht op het 
gewenningsproces dat ieder kind doorloopt, bij de overstap van de basisschool naar de 
middelbare school. Door de coronacrisis is deze overstap voor een aantal brugklasleerlingen 
extra spannend. Tijdens de training leren de leerlingen onder andere beter omgaan met 
stress en bij wie ze welke (hulp)vraag kunnen stellen. ‘In de startblokken’ is met een 
bijeenkomst vóór de zomenvakantie gestart en wordt afgerond in de week na de 
herfstvakantie.  
 
Ondersteuning anderstaligen 
Leerlingen die korter dan 6 jaar in Nederland zijn, worden extra begeleid en ondersteund. 
Een veilig didactisch klimaat is voor alle leerlingen belangrijk en zeker voor deze groep.  
Omdat de Nederlandse (vak)taal voor hen vaak het grootste probleem is, krijgen deze 
leerlingen onder andere extra lessen Nederlands.  
 
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met de 
mentor of leerlingcoördinator van uw zoon of dochter.  
 
 
 
Een hartelijke groet, 
Paulien Pierro 
directielid 
leerlingzaken en communicatie. 
 
 
 
   
 
    
 
   


